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প্রথম অঙ্ক 
প্রস্তাবন্ন1-দুস্য্য 

বন্তগণ ও বস্থপতীগণ 

রম গীত 

জাগো ধবল-তরস্মালিনী ।' 

জাগে! শরণ্যে অজ্কশ্যে পৃত-গ্তামতটশালিনী । 

শঙ্কর মৌলি-বিহাপিশি বিমলে 

দূঝ প্রচারি দুদ্বতহারি, শুভ-বঙ্কারি সলিলে 

পুণা তরঙ্গে করুণাপাঙ্গে 

খৃগিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে 

এস গঙ্গে এস কুলদায়িনী কলোলিনী । 

ইন্দ্রনুকুটমণিরা'জিত প্পদে 
স্থখদে গুভদে মুক্তিদ-শীরদে-- 

এল মন্দাকিনী এস মন্নীকিনী---পুণ্যদেশবিশেষ বিলাসিনী । 

১ম ব। উঠ মা জানব, জাগো, ভাতার্ভ সন্তান 

সমবেত মোবা তৰ তীরে |, ব্রহ্মশাপ 

বিমোচিতে ধরাবিলাসিনী, একদিন 



কাতর অস্তর, তোমারে রী রা টং 
স্ববান্ুর নরেব জননী ! 

১ম বপ। ভীতা৷ মোব৷ 

পতির বিপদে । জাগো সতী, এস সতী-_ 

সতীর মর্যাদা! বক্ষা, বিধিব বিধানে 

ভার, কল্লারস্ত হ'তে, পড়েছে তোমী'ৰ 

শিবে। কন্পারস্ত হ'তে সত্যেৰ আহ্বানে 

চিন্ময় সে নারায়ণ গলিয়। গলিয়।, 

বিশ্বপ্রেমে শ্রীমুগ্তি ঢালিয়া, রচেছেন 
যে অপূর্র্ব মধুর সংসার, মধু তুমি 
তাৰ । তোমাৰ মহিম1, তব শ্র্া নাহি 

ক্তানে, বিষু বসে ধ্যানে, শিব মত্ত গানে, 

জট! কল কল, ভাসিছে বাকল নিত্য 

নয়নের ধারে, তবু ধরিতে না পারে, 

হে জননী, ঝেত্রয়ী ধারার প্রতিমা ! 

পতি দুঃখে ভ্রিয়মানা মোরা । বক্ষ কব 

দ্রবমতরি ! 

(গঙ্গার আভিভাব ) 

গঙ্গা । কে কাদে করুণ-কণ্ঠে তীরে? 
১ম বপ। নন্দিনী নন্দন মোরা 

বিপন্ন তোমার তীরে । 
কৃপা দৃষ্টি কর তাগীরথি । 

গঙ্গা । 'একি ! বন্গখ? একি সর্ধভূবন ঈশ্বর ! 



ভীক্ষ 

তোঁমরা বিপন্ন ! দারুণ বিশ্মপ্ন কথ! 

শুনালে আমারে । নিজ নিজ শক্তি সাথে 

হে জাগ্রত জগতজীন, দ্রবময়ী 
জ্ঞানে, রহস্য কর না মোরে ! 

১মব। একি মাতা ! 

রতম্ত করিব কারে ? যার পূত-তাঁটে 
“দৃবতা অজ্ঞাত গুহা অপতোর কণ! 

. বোমভেদী পাপমুর্তি ধরে, মন্দাকিনি, 

তারে মোর! রহস্ত করিব ? 
১ম বপ মা, মা, একে 

মন্্-বাতনায় ব্যথিত সম্তান, তুনি 

সে ব্যথায় হানিও ন। বাণ । 

গঙ্গা | অপরাধ 

ক্ষম লোকেশ্বর ! বিশ্ব-গৃহে অষ্ট দিক- 

দ্বারে, অষ্ট মুত্তি দ্বারিরূপে জগতের 

বিপদ করিছ দূর । তোমর! বিপন্ন ! 

দেখেও যে বস্তু আমি বিশ্বাসিতে নারি ! 

১মব। দারুণ বিপন্ন মাতা, 

ত্রহ্মশাপে জীর্ণ কলেবর । 

গঙ্গা । ব্রহ্ষশাপ ! কোন্ অপরাধে ? 
১মব। সনের অচল পাশে, মহাতপা। 

আপবের পবিত্র আশ্রম । দরশিয়া, 

নিজ নিজ পত্ভী সাথে অষ্টবন্জ মোরা 

গিয়াছিন্থ ভ্রমণাভিলাষে। মৃগপক্জী 
আকুলিত্, সর্ধ-খতু-ীস্পসমাব 
সে অপুর্ব দেবের বাঞ্ছিত স্থান, দেবি, 



ভাচ্ষ 

মুহুর্তে হরিল মন প্রীণ। সম্ভর্পণে 

সমীর প্রবেশে, সন্তর্পণে ববিরশ্যি 

হাসে, রঙগময়ী বিলোলা চপলা, সার 

দিবানিশি বস্থধারামত, অবিরত 
রেণুর পরশ সন সম্ভর্পণে ঝরে । 

দেখিতে দেখিতে জ্জানভীন-_-কেবা নোরা, 

কোথায় ভবন, কোপা হতে আগমন, 

দণ্ড মধ্যে সব পাশরিস্ত । জ্ঞান্ৃসুত্তি 

ভপোধন ছিল কোন গুহা মাঞে ধ্যানে, 

জন্প্রানী না ছিল উদ্ভানে । ইচ্ছামত 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে, ধেখিলাম এক স্থানে, 

দাড়াইয়। মনোহর কল্পভরুভলে 

অপুর্ব শীঘতী গাভী স্থরভী-নন্দিনী 
স্থলক্ষণ। কামধেন করিয়! পর্শন, 

'আমার ঘরুণী তাহা লভিতে কবল 

আকিঞ্চন । আছে চির প্রথা, এ সংসানে 

জঞ্জাল ঘটার নারী । কর্তৃ-শূম্ভবনে 
এল্াকিনা শবলা খিচবে ভেপি, লুন্ধ 

হল মন্, ভাহে নারী-প্ররেচিন, সবে মিলি 

নান্দনীরে করিনু হরণ । শিবাদৃষ্টি 
খাবি, চৌর-কাধ্য জানিলেন ধ্যানে । ধলা 
অভিশাপ ! মভাপাপ মোচন কারণ 

হে জননী, নরবরূপে পশিব ধরায় । 

বির চরণ ধরি লভিয়াছি ক্ষমা । 

সপ্ত বস ফিরিবে সত্বর ৮ গর্ভবাসে , 
সম আলম স্পর্শে যুক্তি পাবে তারা | 



ভীক্ষ 

কিন্ত মাগো) কর্ম্মফলে ইচ্ছামৃত্যু লয়ে 
আমারে ভ্রমিতে হবে অবনী মগুলে ৷ 

গঙ্গা । মোর কুলে কেন এলে বুঝেছি আভাপে। 

নারী মৃত্তি ধরে, নরলোকে মোরে, তোমা - 

সবে জঠরে ধরিতে হবে । 

১ম ব। তোমা বিন! 

হে বিশ্বপুজিতা৷ মাতা, "আর কার গর্ভে 

'লব স্থান ? 

গঙ্গা । * ভাগ্যকতী আমি যে রমণী, 

হব অষ্টবন্গুর জননা । বল, কোথা 

বাব, মর্ভূমে কাহারে বরিব ? 

১ম বপ। | একি 

শকথ। সতী! তুমি জান কেবা। তব পতি £ 

তুষার বরণ দেহ, অবতংসে চারু 

শশীকলা, রত্র-কল্প-দেহ সমুজ্জল, 

ঢল ঢল অঙ্গে তার তরঙ্গে বিকল 

তুমি সদী--তুমি কারে-করিবে বরণ 
তুমি জান, পুভ্র কিবা বলিবে জননী ! 

গঙ্গা । নিশ্চিন্ত হও হে বঙ্গগণ ! শঙ্করের 

শে জাত মহাভীষ রাজা, ব্রঙ্গমশাপে 

ধরাতিলে শাস্তন্থুর রূপে অব্তার ! 

দেব-কার্ধ্য করিতে সাধন, আমি গঙ্গ। 

শীন্তন্ুরে করিব বরণ । শুন সবে, 

জন্মমাত্র সপ্তপুজে দিব বিসর্জন । 

অষ্টম নন্দনে সুধু পালিব যতনে । 
১ম বপা। জয় হক 



ভীক্ষ 

মাতা । দেবরাজ্যে বাজিল দ্ুন্দুভি । ধীরে 

স্থুরভি পবন বহে । আকুল জল, 

উল্লাসে নয়ন-নীরে সিক্ত করে তব 

কলেবরে-বস্গণ মুক্ত ভল আজি । 

| [ গঙ্গা, সপ্তবস্থু ও সপ্তবস্থ-পত্তীগণের প্রস্থান 

১ম ব। ভেোম-নরকের ভোগ ব্যবস্থা আমার-- 

পেবদেভ প্রবেশিনে মুর্ভিকা পিঞ্জলে । 

ভে বিধি করুণা কর, স্মরণে শিভরে 

অঙ্গ মো্র--বড়ই ভতেছি ভীত 'আমি-- 

এক কর্ম বিনাশিতে, কর্মক্ষেত্র মাঝে 

কুদ্র ভূণথণ্ড সম, বাবুর ফুতকারে 
কোথা ভতে কোথা যাৰ উড়েকে রোধিবে 

গতি মোর-কেবা দিবে আশ্রয় আমারে 21 

১ম বপ। নাথ! দাশী বাবে সাথে । 

১ম ব। তুমি বাবে ? 

সর্ধনাশী, দেবরাজো প্রলুন্ধ করিয়। 

দেবত্ব ঘুচালি মোর, শিরোপরে ঢেলে 
দিলি কলঙ্কের ডালি, লঙ্জাহীন। নারী, 
সঙ্গে যাবি বলিলি কেমনে ? 

«* ১ম বপ। নারী ততে 

জন্মে পাঁপ, নারী হতে পুনঃ তার ক্ষয়-- 
তর্দশ্শ! দিয়েছি আধি, ছুর্দশশ। ঘুচাব 

তব, কর না সংশয় । নাথ, কর ক্ষমা, 
সঙ্গে লহ মোরে । 

১মব। সঙ্গে লব? শুনহ্যতি, 

প্রতিজ্ঞা আমার । বতদিন ধরামাঝে 



১ 

ভীক্ষ 

করিব বিহার, নারীরে লব না সঙ্গী 

জীবনের পথে । যাও, বতদিন নাহি 

ফিরি স্বরাজ্যে 'আমার-_বিরহে বিশ্রাম 
লও, ভূঞ্জ কন্মফল অভাগিনী ৷ 1 প্রস্থান 

৯ম বপ। বাও প্রভু! বেখী রও, 

তুমি মম গতি । 

আমা ভন্তে বদি তব স্বর্গের বিচ্যুতি, 
' আমি ছাঁয়।রূপে, ভব সাথে 

স্দীর্থ সে কন্মপথে কৰিব ভ্রমণ । 

হ্যুতির গীত । 

মরম ভাঙা কথা কয়ো না 

করমের লেখ পীড়িছে মরমে, 

আর গীড়া তারে দিয়ে! না । 

সঙ্গে যেতে মান! নাব ন। সাথে, 

বাধা কি হে সখ চলিতে সে পথে-- 

গোপনে দেখিতে গোপনে কাদিতে-- 

তুমি শুধু ফিরে চেয়ে! না । 

এরকম দুস্ছ্য 

গঙ্গা গর্ভ 

রাম । ধন্ুর্ধ্বেদ সমস্তই শিখাচ্ছ তোমারে 

5 ভাঙাঙে 

যেখানে ষা কিছু ছিল অপ্পুর্ধ রতন, 



তীন্ম 

করিয় স্মরণ, আহরণ করি আমি 

তোমারে করিনু দাঁন। 

এখন যগ্যপি ভুমি কর অভিলাষ : 

ত্রিলোক করিতে পার জয় | 

জগতে নির্ভয়, তুমি শ্রেষ্ট ধনুর্ধারী । 
ভাগাদোষে, যদি কম্ছু গুরুশিষ্যে ভয় 

'মহারণ-_শুন পুত্র, জর়ী হবে তুমি । 
ভীম্ম। প্রণমি চরণে গুরু । 

জ্ঞানহীন আমি বনচারী,, 

নরমৃপ্তি প্রথম নেহারি তব মুখে । 

তোমারি আদেশে, জাহ্বীর শুন্র জলে 

নিজরূপে প্রতিবিষ্ব হেরি, 
বুঝেছি মানব আমি । 

নরজ্ঞান পেন্স তোমা হতে ! 

অন্ত্রজ্ঞান তোমার ক্ুপায়, 

বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে তুমি হে জাগালে। 

শুনিলাম আশীষ বচন-- 

বর্ণে বর্ণে করুণার ধারা বরবিষণ। 

তবু শুনি অঙ্গ মোর উঠিছে শিহরি-_ 
বল গুরু, বল মোরে, 

গুরু শিষ্যে কেন হবে রণ ? 

রাম। কেন হবে, কে বলিবে ? সাধ্য আছে কার? 

মোহভরা ধরণীর এ অজ্ঞের লীল! 

বিধি নিজে বুঝিতে না পারে 

বিধাতা। রচেছে বিশ্ব, 

ধরা চলে বিধির বিধানে, 



ভীষ্ষ ৷ 

তথাপি যগ্যপি বিপ্রি নরদেহ ধরে, 

ভাগাদোষে ধরায় বিচরে, 

সাধ্য নাই বলে পুন্্র কি অদৃষ্ট তার। 
লোঁকমুখে শুনি আমি বিষুণ অবতার । 

ভক্তিভরে নরে 

বিজ্ঞানে পুজেহে আমারে । 

সেই আমি আত্জ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী, 

নিজ তস্তে কাটিয়াছি জননীর শির। 
ভীষ্ম । একি বিপ্র,কি কথা বলিলে ? 

এ সংসারে কিছু নাহি জানি । 

দেবতা জননী-_একমাত্র দেখিয়াছি তারে 

জননী আমার ধান, 

"অলনী আমার জ্ঞান--জাগ্রত স্বপনে 

একমাত্র মাতৃদেবী সঙ্গিনী আমার । 

হেন মাঁতা-মূত্তি করুণার-_ 
তুমি হস্তা তার! 

ধনু ধ'রে কলুষিত করে, 

অজ্ঞান জানিয়া মোরে বিষ্ঠা দিলে দান! 

এ বিদ্যা লব না আমি--- 

যা কিছু শিখেছি তব পাশে, 

বিপ্রাধম! এই দণ্ডে লহ্ ফিরাইয়া । 

কোথা তুমি মা আমার % বড়ই বিপন্ন আমি । 

না লয়ে তোমার অনুমতি 

দারুণ ছুর্গীতি-_-দেখে যাও 

বদ অশ্রিসম জবলিছে অন্তরে | 

বাম। সত্য কথা বিগ তোমারে । 
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জ্যোতির্ময় হেরিয়া বদন 

ভেবেছিন্থ সতা পাবে এখানে আদর । 

সত্য কথা শুনে প্রাণে যদি জাগেরে যন্ত্রণা 

এই দণ্ডে বিদ্কা মোর ফিরে দে আমারে । 

সম্মথে জাঙ্গবী জল,--ঢল ঢল-_ 

আজি দেখি পুর্ণোল্লাসে ভরা । 
লহ ত্বরা, কর আচমন, 

শিক্ষা মোর করে অর্পণ-_ 

চলে যাই 'অন্ত দেশে-- 

( গঙ্গার 'প্রবেশ ) 

গঙ্গা । কর কি, কর কি তুমি অবোধ সন্তান ? 

মাপনি করুণা করি, গুরুরূপ ধরি, 

যে মহাত্মা সম্থুখে তোমার, 

তিনি বিষণ অবতার-- 

আজন্ম অপাপ-বিদ্ধ দেহী নারায়ণ | 

ভীল্ম। স্বর্গাদপি গরীয়সী 

জননীরে বধেছে যে জন, 

তারে তুমি বল নারায়ণ! 

গঙ্গা । কে বধেছে--কাভারে বধেছে ? 
শুদ্ধমাত্র মুহূর্তের লীলা।-_ | 

একমাত্র পিতৃভক্তি কারণ তাহার। 
মুহূর্তের স্বপ্ন আবরণ । পুত্রের ভক্তির টানে 

মুহূর্তে জীবনে মাতা ফিরিল আবার । 

ত্রিভুবনে কেহ না জানিল। 
তপোধনসত্য যদি কারিত গোপন 



ভীম্ম 

চিরদিন রহিত হে অজ্ঞাত তোমার । 

কিন্তু পুক্র, অসত্যে হইলে প্রতিষ্ঠিত, 
যর্দিও ভক্তি তব রহিত অটল, 

শিক্ষা তব হইত নিম্ষল। 

ক্ষম খষি সন্ভানে আমার । * 

ংসার-প্রবেণ-মুখে প্রথমেশসে পেয়েছে ভোমারে । 

ৃ কপাময় ! নগ্পি করেছ কৃপা 

সেক্কপার অপুব্ব মভিমা. 

বালকে বুঝিতে দাও, ব্রহ্মবাণী খষি ! 

ভীম্ম। বুঝিয়াছি, ক্ষম খমিরাজ ! 

ধনুব্বেদে সর্বশেষে সত্য প্িলে দান । 

-শ্কবদে সতা সনাতন গান! 

একমাত্র সভ্য অস্ত্র মোভের সংভারে । 

একপীত্র সত্য অস্ত্র সত্য মোর সার । 

রাম। ক্ষমিলাম তোমার সন্তানে 

যাও বার, লহ জ্ঞানভার ! 

আজি হ'তে ত্রিভুবনে তব অধিকার । 

দেবতা গন্ধব্ৰ যক্ষ তোমার ইঙ্গিতে 

আজি হ'তে তব পদে করিবে প্রণতি ! 

'ভীম্ম। প্রণাম চরণে গুরুদেব । 

রাম । করি আনীব্বাদ, জ্যোতিশ্ময় অংশুমালী সম 

দীপ্তদেহে ভ্রম তুমি বিশাল সংসারে | 

হও বৎস, আপনার আপনি তুলনা । 

আকাশে যেমন শজ, 

সিন্ধুজলে বাড়ব-অনল 
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প্রকৃতির গুপ্ুগৃভে সঞ্চিত রহস্ত মত 

অসীম অনন্ত কাল ধ'রে 

লোক-চক্ষে করিতেছে লীলা, ' 

সেই মত তব নাম, মানবের স্মতি-সরোবরে 

চির শুন্র কমল শোভায় 

অনন্ত সৌরভে, বীর, রহুক ফুটিয় । 

ভীম্ম। আশীষ করিনু সার 

সতা হক কবচ আমার । শুন গুরু, 

তোমার সমক্ষে আমি করিলাম পণ, 

এ জীবনে রণে 

করিব না কৃ আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন | 

রাম । প্রণমি চরণে মাত? 

লও করে করে, সপে দি” তোমারে 

তোমারি সঞ্চিত রত্বভার ! 

গঙ্গা? লহ মোর নমস্কার খবি! এস পুত্র ! 
যাহার গচ্ছিত ধন তুমি, 

সেই তব পুণ্যময় পিতার শ্রীকরে 
তোমারে করিব সমর্পণ । 



দ্বিতীস্ম দুস্ঠ 

গরঙ্গাতীরস্থ উপত্যক। 

পর্শুরাম 

রাম। পতিতপাবনী গঙ্গে! নে দা, সন্তানকে এইবারে, মুক্তি দে! 
একবিংশভিবা'র পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিরা করেছি । অপরাধী, নিরপরাধ 
ঘুবা, বৃদ্ধ, পরি কাউকেও প্রাণে রাখিনি । তাদের মাতা, পত্বীর জলস্ত 

নিশ্বাস আজও পধ্যন্ত আমার দেও দগ্ধ কর্ছে। জাঙ্কবি! তোর সন্তানকে 
সব্ববিষ্ঠা দান ক'রে আমি ক্ষত্রিয়নাশের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। তবে আর 

কেন মাঁ, শান্তিবারিরূপে আমার সর্ধাঙগ সিক্ত ক'রে আমাকে সে চিস্তার 

জাল! থেক্রে,নিদ্কৃতি দে। 

(সত্যবতীর প্রবেশ ) 

সত্য । হাগা, ভূমি কে? বল্তে পার, কপন ধরে থাকছে থাকৃছে 

গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? . একৰার কণরে শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার 

খানিকক্ষণ পরে প্রবল বেগে বান আম্ছে। এমন ধারাটা কেন হচ্ছে 
বল্তে পার গা! ? 

রাম। তুমি কে মা? 

সত্য। আমি দাশরাজকন্ঠা। সত্যবতী। আমার গায়ে মাছের গন্ধ 

ব'লে লোকে আমায় মতগ্গন্ধা বলে। 
রাম। তুই সত্যবততী-_মা, মা-.অধম সন্তানের নমস্কার নিবি ? 
স্ত্য। ওকি ব্ল, বাবাঠাকুর, আনি শরদ্রাণী। আমাকে রক্ষা কর। 

কি সর্ধনাশের কথ! বল্লে--পদধূলি দাও--রক্ষা কর। 
ব্লুম তুই শৃদ্রানী? পে কিরে (টা? তুই ঘে নারায়ণের জর? 
সত্য । আমি কুনারী, এ কথা বললে বে গাল ওওয়। হয় ঠাকুর”? 
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রাম। বলেছি--ঠিক বলেছি। তুই মা, তোকে কি আমি তামাস। 
কর্ছি। 

সত্য। তা ভুশিই ত নারায়ণ । 

রাদ। তা তোর বখন আমি সন্তান, তখন আমি নারায়ণ বই কি। 

_ সত্য। তা না হক, ও কথা আর বল না। | 
রাম। কেন মা, তোর দ্ষি সন্তানের কথা মনে নেই ? 

সত্য। ওগে। সে স্বপেআমার ভয় করছে--স্বপ্রে আমার এক 

সন্তান হয়েছিল । 
রাম। ভয়কিমা! ধার নাম স্মরণে ভব-ভয় দূর হযে বায়, তুমি 

তার মা। তোম! হতে জগৎ চরিতার্থ হয়েছে । তোমার ভয় কি? 

সত্য। না না--ভয় করে। আমার বাপ মা আছে। তারা মূর্খ । 

এসব কথ! কিছু বুঝবে না । একথা গুন্লে, আমাকে মেরে ফেল্বে। 

রাম। আমার এ গুহা কথ ভুমি ভিন্ন আর কেউ জানতে পারবে না। 

সত্য। সে বণি স্বপ্ন না হবে, তাহলে আমার গায়ে মাছের গন্ধ 

ঘুচল না কেন? খধি বলেছিল তোমার গায়ে পন্মের গন্ধ হবে। কিন্ত 
কই বাবাঠাকুর, আজও ত ভা হল না! . 

' রাম। খধিবাক্য মিথ্যা হয় না। তবে উপযুক্ত স্থান কাল না হলে, 
তার সত্যতার উপলব্ধি হর না। মা, আমি যে আজ তোমার দেহে পদ্ম 
গন্ধের আদ্্রাণ পাচ্ছি! 

সত্য। ত্বাই ত করুণাময় একি করলে! এক নিশ্বাসে আমার দেহ 

থেকে কুৎসিত মাছের গন্ধ দূর ক'রে দিলে ! 

রাম। আমি কিছু করিনি মা! এ মধুরতা তোমার ভিতরে স্ুযুপ্ত 
'স্থিল, আমি কেবল জাগিয়ে দিয়েছি । শোন মা, জগতে অভয্ববাণী প্রচার 

ক"র্বার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন, তুমি তার মা। আপনে, 
অপশ্তন্ধ্য, তিনি তোমার সহায় । 

সত্য। তাকে যে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে ঠাকুর । 
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. বামণ। তাকে প্রত্যক্ষ ক”্রবার মন্ত্রও তুমি পেয়েছিলে। কালবশে 

তাঁ তু্রি ভু ভুলে গিয়েছ। আশীর্বাদ করি, আজ হতে আবার সে মন্ত্র 

তোমার রা জাগরুক হ”ক। 
সত্য । জেগেছে--জেগেছে--মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে 

সোণার ছবি ভেসে উঠেছে । গুরু, গুরু! অনুমতি কর--আমার 
সস্তানকে একবার আহ্বান করি । 

রাম।, না, এখন. নয়। নায়াবণে, মিজের কৌতুহল চরিতার্থ ক'র্তে 
কখন তাকে ডেকা না। যখন একান্ত প্রয়োজন বুৰ্বে, তখনই তাকে 

এই মন্ত্রে স্মরণ কর্বে। বেদব্যাপ জননি ! তুমি জান না,»--তুমি অনস্ত 

সৌভাগ্যের অধিকারিণী। 
সত্য। কে তুমি গুরু- দয়া ক'রে কোথা থেকে এলে? এসে, 

মুর্খ দীশ-কন্াকে কৃপা করলে! কোন্ অজানা দেশ থেকে এসে মমতার 

ভাগার খুব গিশে? 

রাম। সময়ে জান্তে পার্বে। এখন আমি তোমাকে নে দিতে 

পার্লুম না। আমি *দেবকার্যে এ দেশে এসেছিলুম-_কার্ধ্য শেষ ক”বে 
আঙমে ফিরে চলেছি । মা, আমি চল্লুম। 

| প্রস্থান 

সত্য । তাইত-_গঙ্গ। শুকিয়ে যার কেন, একথা তথ্বাবঝ-ঠাকুরের 

কাছে জান হল না! ওই আবার বান আম্ছে-ওই তীরবেগে জল. 

ছোটার শব্দ উঠেছে ।, 

( পশ্চাৎ হইতে শাস্তন্থুর প্রবেশ ) 

শা। সর্ধনাণি, স্বামিঘাতিনি, নিষ্টরে--এত অভিমান ? (সতাবতী; 

বন্ধে হস্ত দান) এমন কি পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক”রেছিলুম প্রাণেশ্বারি, যে 

বোল বসর-_না, নাকে তুমি? 
সং্ঞা । হয়ি ক গং 5 
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রাম। বলেছি-ঠিক বলেছি । তুই মা, ভোকে কি আমি তামাসা 
কর্ছি। | 

সত্য । তা তুমিই ত নারায়ণ । 

রাম। তা তোর যখন আনি সন্তান, তখন আমি নারায়ণ বই কি। 

সত্য । তা ধা হকৃ, ও কথা আর বল না। 

রাম । কেন মা, তোর ক্রি সম্তীনের কথা মনে নেই? 

সত্য। ওগো সে স্বপ্পে-আনার ভয় করছে--স্বপ্নে আমার এক 

সম্তান হয়েছিল । এনা 
রাম । ভয় কিমা! ধার নাম স্মরণে ভবভয় দূর হঃয়ে-যায়, তুমি 

তার মা। তোম| হতে জগৎ চরিতার্থ হয়েছে! তোমার ভয় কি? 

সত্য। না না--ভয় করে । আমার বাপ মা আছে। তারা মূর্খ । 
এসব কথা কিছু বুঝবে না । একথা শুন্লে, আমাকে মেরে ফেলবে । 

রাম। আমার এ গুহা কথা তুমি ভিন্ন আর কেউ জানশ্গপারবে না। 

সতা। নে যণি স্বপ্ন না হবে, তাহলে আমার গায়ে মাছের গন্ধ 

ঘুচল না কেন? খধি বলেছিল তোমার গায়ে পদ্মের গন্ধ হবে। কিন্তু 

কই বাবাঠাকুর, আজও ত তা হল না! . 
' রাম। খধিবাক্য মিথ্যা হয় না। তবে উপযুক্ত স্থান কাল না হলে, 

তার সত্যতার উপলব্ধি হর না মা, আমি যে আজ তোমার দেহে পদ্প 

গন্ধের আন্াণ পাচ্ছি! 

সত্য। ভাই ত করুণাময় একি করলে! এক নিশ্বাসে আমার দেহ 

থেকে কুৎসিত মাছের গন্ধ দুর ক'রে দিলে ! . 
রাম। আমি কিছু করিনি মা! এ মধুরতা তোমার ভিতরে সুযুপ্ত 

ছিল, আমি কেবল জাগিয়ে ধিয়েছি। শোন মা, জগতে অভয়বাণী প্রচার 

ক"র্বার জন্ত যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন, তুমি তার মা। আপদে, 

তিনি তোমার সহায়। 

সন্ত । তাকে ফে"দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে ঠাকুর । 
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, রামব তীকে প্রত্যক্ষ ক”্রবার মন্ত্রও তুমি পেয়েছিলে। কালবশে 
তাঁ তুমি ভুলে গিয়েছ। আশীর্বাদ করি, আজ হ'তে আবার সেমনত 
তোমার ভিতরে জাগরুক হক । 

সত্য। জেগেছে-জেগেছে- মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে 
সোণার ছবি ভেসে উঠেছে । গুরু, গুরু! অনুমতি কর__আমার 

সন্তানকে একবার আহ্বান করি । 

রাম।, না, এখন নয়। মায়াবণে, নিজের কৌতুহল চরিতার্থ ক'রৃতে 
কখন তাঁকে ডেকো না। যখন একান্ত প্রয়োজন বুঝবে, তখনই তাকে 
এই মন্ত্রে স্মরণ কর্বে। বেদব্যাস জননি ! তুমি জান না,--তুমি অনন্ত 
সৌভাগ্যের অধিকারিণী। 

সত্য। কে তুমি গুরু-দয়া ক'রে কোথা থেকে এলে? এসে, 
যুর্খ দাশ-কন্।কে কৃপা কপ্রূলে! কোন্ অজানা দেশ থেকে এসে মমতার 
ভাগার খুলে দিলে? : 

রাম । সময়ে জান্তে পার্বে। এখন আমি তোমাকে পরিচয় দিতে 

পার্লুম না। আমি "দেবকাধ্যে এ দেশে এসেছিলুম-_কার্ধ্য শেষ করে 
আশ্রমে ফিরে চলেছি । মা, আমি চল্লুম। 

প্রস্থান 

সত্য । তাইত--গঙ্গী শুকিয়ে যায় ক্রেন, একথা তথ্বাবা-ঠাকুরের - 

কাছে জানা হল না! ওই আবার বান আস্ছে-ওই তীরবেগে জল- 

ছোটার শব্দ উঠেছে।, 

( পশ্চাৎ হইতে শাস্তন্থর প্রবেশ ) 

শা। সর্বনাশি, শ্বামিঘাতিনি, নিষ্টরে--এত অভিমান? ( সত্যবতীর 
স্বন্ধে হস্ত দান ) এমন কি পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলুম প্রাণেশ্বরি। বে, 

ষোল বখসর--না, নাকে তুমি + 

সত্য। তুমি কে গা? 
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শা। আমি? আমি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগোর শিখরে বসেও 
সর্বাপেক্ষা ভাগাহীন। সুন্দরি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর; আমি 

তোমাকে আমার পত্রী-্রমে স্পর্শ ক'রেছি। 
সত্য। তোমার স্ত্রী কোথায়? 

শী। সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক্র না! যোল বৎসর পূর্বে তাকে 

কোন এক বিশেষ কারণে স্তিরস্কার ক/রেছিলুম, সেই জন্য তিনি আমাকে 
পরিত্যাগ ক'রে গেছেন। যোগী বখসর পরে আমার বোধ £'ল, আমি 
যেন তাকে ধেখ্তে পেয়েছি । এক দেবকান্তি বালক গঙ্গাআ্োতকে রুদ্ধ 

ক+রে নদীগর্ভে শরচালনা শিক্ষা করছিল একটা রমণী 'ভীরে দীড়িরে 

তার খেলা! দেখছিলেন ! আমি কাছে ঘেনে না যেতেই তারা অনুপ্ত 

হয়ে গেলেন। আর অমনি নেহতে দেখতে সমস্ত বাধা জল বানের মত 

নীচের ধিকে ছুটে এল। আনি আর এগুতে পারলুম না। এমন সময় 
তোমার অঙ্গপৌরভে সহসা দিগন্ত আমোদিত হয়ে উঠ্্লী। সেই সৌরভে 
প্রলুব্ধ হয়ে, আমি ,অগ্র-পম্চাৎ না ভেবে, আমার রী মনে ক'রে তোমার 

গায়ে ভাত দিয়েছি । পাগল মনে করে আমাকে ক্ষন! কর । 

সত্য। তুমি গহিত কাজ করনি- আমি কুমারী । 
শা। কুমারী! আমাকে বিবাহ কণ্রতে চাও? 

সত্য। »আমি বিবাহ কণর্ভে চাইলেই বা তুমি বিবাহ করূবে কি 

করে? "এই ভ তুমি ঝল্্লে তোমার স্ত্রী আছে। আর আমি দেখছি 

তুমি তার দ্ণোকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ। 

শা । তা বেড়াচ্ছি! 

সত্য । তবে? তুমি বিধাহের কথা বল্লে কি করে? এই বুঝি 

তোমার শোকের পরিমাণ ? 

শী। যথার্থই আমি শোকার্ড। কিন্ত সুন্দরি, আমি যে তোমার 

অমধ্যাদা করেছি। 

সত্য। আমি জেলের মেয়ে, আমার আবার মর্যাদা কি? 
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শা। জেলের মেয়ে।-তাই ত। তাঙ্$লে তোমার কি ক'র্তে 

গারি ? 

সত্য । কি কণ্রতে চাও? 

শ]। তোমার মনোমত পাত্রকে দপি বিবাভ কর, আমি সাহায্য 

কগ্রতে চাই । 

সত্য! কে তুমি? 

শা। আমি তস্তিনার রাভা। 

সত্য। এখন দেগছি যথার্থই তুমি পাগল হয়েছ ! হা রাজা, তুমি 

বা+কে প্রাথেশ্বন্ী বলেছ, অন্তে আবার তাকে প্রাণেশ্বরী বল্বে ? 

শা। তুনি ছুগ্কুলে স্ত্রীর আমি তোমাকে--পত্ঠী কলে গ্রহণ 

করলুম। 
সত্য । তা হলে আমার বাপ মাকে খবর দি? 

শা। *ধাঞ্ তোমার পিতাকে নিয্বে এস। আজ আমি পূর্বরপত্থীর 

আশ! পরিত্যাগ ক*রলুম । | সতাবতীর প্রস্থান । 

( গঙ্গার প্রবেশ) 

গঙ্গা । কি রাজ। আমাকে চিন্তে পারেন ? 

শা। ক্যা যর্যা_কে আপনি ? 

গঙ্গা। এই তুচ্ছ ষোল বৎসরের অদশ্ন--এরই মধ্যে আমাকে 
বিস্বৃত হয়েছেন? মহারাজ! এই কি আপনার প্রেষের গভীরতা-- 

ভালবাসার টান? 

শা। যর্যা য়্যা! রাণি! এতদিন পরে? কি ক'রলুম--কি 

সর্ধনাশ করে ফেললুম ! 

গঙ্গা। পড় না-পশ্ড় না-কিছু করনি রাজা! আম অন্তরাল 

থেকে সব দেখেছি-_তোমাদের প্রেমালাপ শুনেছি । তুমি ভালই করেছ 

মহারাজ ! এতধিন যে তুমি, আমার অপেক্ষা করেছ, আমার বিরতে 

জর্জরিত হয়েও আমাকে স্মরণে রেখেছ-_এই ভৌমার মহত্ব। তুমি' 
২ 
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নিঃসঙ্কোচে ওই রমণীকে ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ কর। আমি সুখী বৈ ছুঃখিত 

৩'বনা। 

শা। আর তুমি ? আমার সর্ধকল্পনার' অধিষ্ঠাত্রী- তুমি কি কণর্বে? 

এ হৃতভাগাকে ধরা গিয়ে আবার কি পবিতাগ কগ্রুবে? 

গঙ্গা । রাজ*পুর্ক প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। আমি দেবকার্ষা সাধনের 

জন্য তোনাকে স্বাদিত্বে বরণ ঝুরেছিলুম । 
শা।.কেতুমি? 

গঙ্গা। আমি মহধিগণ-সেবিতা জহুতনয়া গঙ্গা। আপনার পুক্রগণ 
মহাতিজা অষ্টবস্থ! আপব বশিষ্টের শাপে তারা মানবব্ধপে জন্মগ্রহণ 

ক”রেছিলেন। বস্থদেব সঙ্গে আমি অঙ্গীকার করেছিলুম, জন্মগ্রহণ 

ক'র্বামাত্র তার্ধের মানবজন্ম থেকে মুক্ত ক”্র্ব। এই জন্ত ভূমিষ্ঠ 

*এয়াশাত্র তাপের আমি জলে নিক্ষেপ করেছিলুম । 

শা। দেবি! তবে কি আমি পুক্রহীন? 
গঙ্গা । কিস্তু মহারাজ, আপনাকে শোকার্ত দেখে, আমি তাপের কাছে 

এক পুত্র ভিক্ষা করেছিলুম ৷ তারা দয়াপ্র হয়ে আপনাকে এক পুত্র দান 

ক"রেছেন। এই নিন্ মহারাজ, (অন্তরাল হইতে ভীম্মকে আনম্বন পূর্বক ) 

অ্বন্থুর অংশে জাত গঙ্গাপত্ত এই উপহার গ্রহণ করুন। হে পুত্রকাম ! 
এই পুত্র লাভ, ক'রে তুমি আজ পুত্রবান্ধিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লে। 

গাঙ্গেয়! ইনিই তোমার পিত1-রাজধিগণ পূজিত, সর্ঘলোকে বিখ্যাত, 

সত্যবাধী শাস্তম্থ । দেঁবকাধ্য-সাধনের জন্ত আমি এতকাল তোমাকে 

পিতৃন্েহ হ'তে বঞ্চিত রেখেছিলুম । তোমার পিতার আশ্রম গ্রহণ 

ক"র্বার পুর্বে তুমি শুনে রাখ, তোমার এ দেহ ভগবানের ব্যবহারের 
অন্য নিশ্মিত হয়েছে! যাও, অগ্রসর ভও--তোমানন পিতার পণধুলি 

গ্রহণ কর। 

ভীক্ষম। পিতঃ॥ অজ্ঞান«অবোধ আনি, 

পিতৃমহত্রের মন্দ নহি অবগত । ্ 



ভীখ ১৯ 
কিন্তু সব্বশান্ত্রে করে গান 

পিতা মহ হইতে মহান্, 

জগতে সচলমুত্তি বি নারায়ণ । 

উচ্চতর একাধর্শ বিরাট আকাশ 

তোনার চরণ প্রান্তে শির করে নত । 

এত আচার্যের সম গুরুত্ব তোঁঘার, 

ভুমি ভে দেবতা দেবভার | 

বাকা মুখে নাতি আসে, 

শক্তিহীন প্রবল উল্লানে, . 
ভর চরণে মেরে দাও তে শরণ । 

গভিস্থিতি এই মোর সার । 

এা। বক্ষে এস - হৃদয়ের ধন। 

গঙ্গা । বল রাজ, খণমুক্ত আমি 

( শাস্তনুর চক্ষে বস্ত্র ধান) 

“11 খণমুক্ত তুমি ! 

তব খণ জন্মে জন্মে শুধিতে নারিব ! 

প্রতিণগ্ডে উত্তপ্ত নিশ্বাসে 

তোমার ন্নেহের কথা ম্মর্ণ করিব । 

নাও দেবি, বাও-- 

ক্ষুত্র আনি, সাধ্য নাঙি ধরিতে তোমারে । 

কিন্তু স্বৃতি কেমনে মুছিব ? 

অপূর্ব করুণ। তব, মধুৰয় প্রেমের বন্ধন 

হে জাঙ্গধি কেমনে ভূলির? 

গা কেঁণ না কেঁদ না স্বামি, 

দেবকুধ্য করভ স্মরণ । 
মৃত্ভিকা-পিঞ্জর মাঝে আবন্ধ এ প্রাণ 



টা 

ভুলে গেছে মুক্তির সে মুক্তকণ্ে গান । 

ভাঙ্গে বন্ধ তরঙ্গ প্রভারে । 
এস নাথ, জাঙ্ৃবীর তীরে, পুজ্রে করে ধরে । 

স্বামিপুজ্র সন্মুণে রাখিয়। 

গঙ্গা বিবে গঙ্জীজলে দেহ বিসর্জন । 
এ গজ 

তুতত্তীল্ ুস্য্য 

রাজসভা 

বন্দিনীগণের সঙ্গীত 

পুণ্য-প্রবাক্কিণী এখানে বহিছে, 

পুণ্য বাহিনী আকাশে ছুটিছে, 

বিশাল ভুবনে ভ'রেছে গান। 

পুরুরাজ-্কাহিন নন্দিত মেদিনী 

শপ্ত-লরাধর জনক-চরণ পর 

আপন যৌবন কারিল দান & 

সেই কুলে জাত তুমি দেবব্রত 

হে শাও্নু-স্ত জগত প্রাণ ! 

বশর কুরে, আববি সাদরে 

করুক তোমারে হে মহান্, মহান হইতে মহীয়ান্। 

( অকৃতব্রণ, ভীম, শাস্তুনু, সুনন্দ ও সভাসদগণ ) 

শা । শুন সর্ব পুরঝাসী ৷ 

সর্বগুণাকর পুক্র পেয়েছি ষখন, 

করেছি মনন, রাজ্যভার দিব তাঁর শিরে, 

বানপ্রস্থে গমন করিব 

বহুর্দিন হস্তে পুত্রহারা, চলে গেছে দার! - 



ভীঙ্ 

শোকে তাপে হইম়া জঙ্জর নিরস্তর 

জীবন ছিল হে মোর বধির আগার । 

শান্তি আশে ভ্রনিব কাননে । 

নথ! জ্যেষ্ট দেবাঁপি মান 

বাজা মোরে কবে দান 

নিরভনে মোগানন্দে আছেনখুমগন, 

(সেথা তার শ্ীচরণে লইব-শব্ণ । 

পৌপবের হিতাকাজক্ষী, পুনোভিত, সখা, 

আপেন করুন মোরে 1, 

আ। ১৩ ইচ্ছ1 মহারাজ 

বংপ। শিতে তাক্গণের নহি অধিকার । 

কার্িকেয় সদৃশ (0 

জ্শুনিলান সর্বধিগ্ঠা আদন্ত তাহার । 

গুরু সোব নভাভেজা জামশগ্রয লাম, 

নাগের স্মরণে নার পুর্ণ মনস্কাম, 

ধন্ুবেবেণে পারণস্ কবিল! কুষারে । 
বাজাভার যোগা মহাজন তোমার নন্দন -- 

ইথে কারো নাভিক সংশয় । "তবু মনে লয়, 

সংসার প্রবেশ মুখে 

ভব্দভ এ. বাজাভার কুধারের শিবে 

নহে রাজা স্নেহ নিপর্শন - শাস্তির কারণ । 

শ]। কিবা মত সচিব প্রধান ? 

স্তু। এক-মত মৃতিমান । 

মনোব্যথা বুঝেছি রাজন্। 

জায়! ধার স্থুরতরঙ্গিণী 

শাস্তিরপে হৃদিমধ্যে লভেছিলা স্থান, 



২৭ (ভীম 

গৃভ আজি তার চক্ষে শ্মশান সমান। 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা বুক্তি মম নয় । 

কিন্ প্রভু ক্ষুদ্রঙীব মোহ 

শাস্তি অন্বেষণে ভ্রনিতে বত্সা্ পথে 

নিভা কত বাঞ্চা ভাগে মনে। 

সলিলের বিশ্ব সম, লানা বর্ণ পবে তারা, 

উঠে, জাগে, জবাব শিলায় 

কিন্ প্র! ফল লাভ বিধিব ইচ্ছার । 

মম অভিপ্রায় 

কিছুণিন দেবব্রতে শিক্ষা কাদে দান 

বানপ্রস্থে করুন প্রাণ । 

ণা। করিতে নাবিন্ক অজীকার - 

বিধির ইচ্ছায় ঘণি 

গতি স্থিতি সংসত আমার- 

অঙ্গীকার কেমনে করিব ? 

এবে ধর করে সচিব প্রধান, 

জাহ্নবীর স্নেহভরা মধুময় দান। 
ষোড়শ বরষ রাণী অতি সবতনে 

রেখেছিল অঞ্চলে বাধিয়ী-_ 

ধরু করে__ধর মতিমান্। | 
সু। আসুন কুমার, পুরুবংশ প্রতিনিধিরূপে 

আপনারে করি আবাহন । 

(দৌবারিকের 'প্রবেশ ) 

দৌ। মভারাজ! এক জেলে মার জেলেনী একটা মেয়েকে সঙ্গে 
করে রোরে এসে ধ্াড়িরেছে। 



তীম্ব ২৬ 

শ1। সচিব! তোমার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি। বিধাতার ইচ্ছা: 
না তলে, মানুষের ইচ্ছায় কিছু ভয় না। রাীর অন্থুসন্ধানে বনে ভ্রমণ 
কণ্রতে কণর্তে দৈবাধীন হয়ে কাল এক কুমারীকে পর্ীরূপে গ্রহণ ক/র্তে 
অঙ্গীকার করেছি। তারপর এই পুক্র পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভার 
কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম । সেই বুৰি এসেছে। 

দৌ। মহারাজ ! তার গা থেকে একট আশ্চর্য্য গন্ধ বার হচ্ছে ! 

শা) তীকে মন্ত্রমের সহিত নিয়ে এস ( শৌবাবিকের প্রস্থান ) 
সচিব! বাধ্য হয়ে আরও কিছুকালের জন্ত দেখছি আমাকে সংসারে 

আবদ্ধ হ'তে ইলো।। সুতরাং তোথবা কুনারকে যৌবরাজ্যে অভিতিজ 
করবার বন্দোবস্ত কর। 

অ। অপেক্ষা করুন মহারাজ, ভবিষ্যৎ বাজ্জীর সভাপ্রবেশের অপেক্ষা 

করুন। এই ত বুক্লেন, সমস্তই দৈবাধীন। বা! বা! একি বিচিন্ধ 
নারী মঙ্্াজ !* দেহের সদ্গন্ধে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। 

( ধ্রুশরাজ, ধাশিরাণী ও সত্যবতীর, প্রবেশ ) 

দাঁরাজ। কিরে রাজা, তুই আমার মেয়েকে বিয়ে কণ্র্বি ঝলে 

তাকে জরি 

শী। দেবব্রত! তোমার বিমাতাকে প্রত্যুদগগমন করে নিয়ে এস। 

ভীক্ম। এসমা! নগর-প্রবেশমুখে মায়ের অভাব* অনুভব করে 

আমি প্রবল অশীস্তি সন্ুভব কণ্র্ছিলুম। বিধাতা আমর মনোবেধনা 
বুঝে ভিন্নরূপের আবরণে তোমাকে পাঠিরে দিয়েছেন।” যে জগণস্থিক! 

সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান ক'র্ছেন, তুমি তার প্রতিনিধি । সর্ধবকল্যাণ 

ময়ি, শরণ্যে! আমি তোমার পাদমূলে মস্তক অবনত কপ্র্ছি, মুগ্ধ 

সম্তানকে আশ্রয় দাঁও। 

দা রাণ্ী। বারে রাজা, এ যে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা কয় রে- এযে", 
মনটা একদমে ভুলিয়ে দিলেক রে। 



২৪. তীম্ম 

দা রাজা । থাম্-হ্যাকা মাগী-াড়া! একে রে রাজা? 

শা। আমার পুত্র । 

দা বাঁজা। ওই! শুন্লি মাগী--আমোদ কণ্র্ছিলি কি? রাজার 

ছেলে রইছে। তুই কাকে মেয়ে দিচ্ছিলি? এ মেয়ে কি তোর পাটরাণী 

ভবে ? রাজ! রাজড়াঁরা ঘেমন দুদশটা বি রাখে না, এও সেই রকম বিয়ে। 
দা মা 1 তাইত রে ! "তা তলে সাঙ1 বল--বিয়ে নয় । 

' না ধীবর, ভয় কর না। আমার প্রথয়া৷ মহিষী স্বর্ীরোভণ 

ক'রেছেন। স্থতরাং তোমার কণ্যাই পাটরালী ভবেন। আমি প্রতিশ্রুত 

হচ্ছি, আর দাঁর-পরি গ্রহ কর্ব না। 

দাঁরাজ। আম।র বেটার যে ছেলে ভবে, তার কি হবে? 

শা। তার সন্বন্ধেকি ক*্রতে হবেব্ল£ 

দাঁরাজ। তাকে রাজ! ক'র্তে হবে। 

শা। তা কেমন কবে করব ধীবর ? আমার সর্বণালম্কৃত কার্ডি- 

কেয়তুল্য জোষ্টপুজ তোমারই সম্মুখে দাড়িয়ে রয়েছে । 

দা রাজ। তা লয়_বপি আমার মেয়েকে লিতে চান্, তা হলে এই 
সব প্রজার সাক্ষাতে বল্-- আমার মেয়ের ছেলেকে রাজা কণ্র্তে হবে। 

শী । ত! আমি জীবন থাকৃতে ধল্তে পারব না । 

দাঁরাজ। তবে আমার গেয়েকে ছু'লি কেন রাজা? আমাদের কি 

মান-র্ধ্যাদা নেই 
শা। স্পর্শ করেছি লেই কি আমি বিবাহের অঙ্গীকার করেছি ? 

দ্ারাজ। এত দয়! কেন দেখাঁলি রাজ। ? আমার বেটার কি বিয়ে 

হ'ত নি। 

শা। শোন ধীবর! আমি যে অবস্থায় তোমার কন্তার অজম্পর্শ 

করেছি, তা তোমার কন্তা অবগত আছে । তখন আমি পুজ্রের অস্তিত্ব 

পর্যস্ত অবগত ছিলুম না । এখন: যখন পুত্র পেয়েছি, তখন তোমাকে 

মাঃ এলি তা শোন? যি আমাকে তোমার কন্তাদানে অভিরুচি থাঁকে, 
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ত দাও। আমি তোমার কন্তাকে রাজ্শ্বরীর সমস্ত মর্যযাণা পান ক"র্ব। 

তাত ,পুলেরাও রাজকুমারের সমস্ত মর্ধযাপ। প্রাপ্ত হবে; কিন্তু আমার 

জোগ্ঠপুজ বর্তমানে তাদের সিংহাসনদানের অঙ্গীকার কশ্রতে" ধর্তঃ 

আমি অশক্ত। 

দারাজ | ন! রাজা, দিতে পার্ব না। যর্দি' এই সকলের সঘুথে 

দিবা গেলে ঝল্তে পারিস্, আমার বেডীর ছেলে ছাড়া আর কাউকে ও 

রাজ্য পিবি নি, তা"হলে বেটাকে তোর হাতে দিতে পারি । 

শা। সুন্দরি! আমাকে ক্ষমা কর! এ ধম্মবিরুদ্ধ পণে আনি আবদ্ধ 

হ'তে পু র্পুম না। সুতরাং তোমার সঙ্গে আমি বে অঙ্গীকারে আবদ্ধ 

হয়েছিলুম, ধর্মের নামে আমি তা হতে মুক্ত হলুম | 

দা রাণী। ও হতচ্ছাড়ী ! কর্লিক কি? নিজের মান ত আগেই 

খুইয়েছিস--এখন আমাদেরও শুদ্ধ নই কর্লি ? 

ণাঁরীজ | * শোন্ ধেটা-শোন্-আমার জাত কুটুন আছে। ভারা 
বণ এ খবর শোনে যে রাঙা তোর গায়ে হাত পিয়ে, তে।কে বিয়ে ক'র্ব 

ব'লে, শেষে তোকে ত্যাগ করেছে, আর এ কথা জেনে আন তোকে 

ঘঞ্জে নিয়েছি, তাশুলে সকলে আমাকে একথরে কর্বে--কেউ আর 

আমার ঘরেব্র লিবেক নি! তাই বণপি, এখন থেকে তুহ আপনার 

পথ ধেঁখং। আর আমার বাড়ীতে মাথা গণাস্নি। নে-আর রাণী, 

চণিয়ে আয়। 

ভীন্ম। ধাবর মেও না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর । তোমার কি হবে মা? 
সত্য । কিযেতল, তা এখনও বুঝতে পার্ছি না! কি হবে, তা 

কেমন করে ঝল্ব ? ৰা 
ভাম্ম। আমি ধদি মা রাজোর অধিকার পরিত্যাগ করি ? 

সত্য। এমন অধশ্মের কথা আমি কেমন করে কল্ব। তুমি মা 

বলে আমার কাছে এলে ! ঞ্ঘে আগ্রষ্ট তুমি আমাকে মা ঝলেছ-_ আর! 

সেই নামের সঙ্গে আর থে একটা কি নান জড়িয়ে ধিয়েছ--তাতে তোমাতে 
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আর মামার গর্ভের সন্তানে ত প্রভেদ দেখতে পাচ্ছি না। আমি কেমন করে 

তোমাকে ঝল্ব, তুমি আমার গর্ভের সন্তানেব জন্য রাজ্য ছেড়ে দাও? 

ভীম্ম। তুমি আমার মাই বটে। শুন দাসরাজ--মার আপনারা 

পুরবাসী, আপনার! সকলে শ্রুন। এই জননীর গর্ভে নে সন্তান উৎপন্ন 

হুৰে, সেই সন্থানই আমাদের বাজ্যাধিকারী। আমি তাব ভন্য রাঙ্যের 

সনন্ত জধিকার পরিত্যাগ ক'রলুম | 

. একি ক'ব্লে-একি কণ্র্লে প্রাণাধিক ? 

'জ। একি ভীবণ প্রতিজ্ঞ। করলে বাজকুমাৰ ? 

“ভীম্ম'। এন মা, এই্টণারে আমার সঙ্গে এস। 

দাঁলাণী। আব! এধঘে চমৎক।ব ছেলে রে_ ফস্ করে রাজ্যটাই 

ছেড়ে দিলেক ! 

দা রাজা | চমতকার বই কি রাণি!- এই মানুষের মত মানুষ বটে। 

তবে একটু অপিঙ্ষে কর, একটু দাড়া যা খল্লি--তা ভারীই' ঝল্লি! 

তবে কি জানিস্ ঝ|প, মায়া_ মায়া_ তৃইনত রাজ্য ছেড়ে পিলি-কিন্ব 

তোর ছেছে ? সে বেটা'ঝদি মাঝখান থেকে বেঁকে বসে? 

ভীষ্ম। দাশরাভ ! আশি ত বিবাভ কধিনি | 

ধ| রাজ । হবে ত-আর বিয়ে ক'র্লেই ছু'পাচট। ছেলেও হবে ত- 

ধারাণী। ওবে রাজী -"আরু কাজ নেই -ওরে বুঝতে পেরেছি-_ 

ল্গাস্ত দে এপর্ন কণ। আমি কখন শুনিনি--এক নিশ্বেসে রাজ্য ছেড়ে 

পিলেক্রে! ওরে আমার গাঁ কাপছে-আর লয় |, 

নাঁরাজ। তুই থাম্।-ঘধি নে ছেলে আমার লাতীর গলাটা ধ'রে 

সিংভাপন থেকে ফেলে থেয় ? 
শা। লয়ে যাও-__অন্ধ আমি-_ শুন্ত চারিধার | 

লয়ে যাও, কে আছ কোথায় ? 

ধরে লব বাও দেবব্রত ! এক্ষি হ'ল? 

একি ইচ্ছা! মন্মভেদী তোমার বিধাতা ? 
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ভীম্ম। স্থির হও অন্তর আমার ! 
বসেছে ব্যাকুল ওই দেবতা গগনে, 

খাষি-সঙ্ঘ স্থিএনেত্রে চাতে তব পানে । 

ঘেরে আছে নারবা প্রকৃতি, 

বাবুস্তন্ধ গতি--পধতলে নিশ্চল! ধরণী । 

নিশ্বাস কপির! বন্ধ 

এস সভ্য-ধাগা-রূপা জননা জাক্ুধা। 

হৃদয়ের বন্ধে, বন্ধে পক্ভিন্ূপে পন মা আমার । 

'শটল কর মা মোরে প্রতিজ্ঞা পালনে । 

শুন দাণ, প্রা তজ্ঞ। আমার-- 

আজি ভন্তে করিলাম ত্রন্মচর্ম্য সার । 

আজ হতে ধগ্ণার সমস্ত রনণী 

আভ্ার জনন।। আজি ভ'তে পুরুবধনে 

থে হহবে রাজা, আনি তাপ প্রজা ! 

আকাখ-বিহারা শুন অলপারা ! 

আনি তাব খাজ্যরক্ষী চিন অস্্ধার। । 

নেপথো | ধন্ত ধন্ত শান্তুনন্দন। 
সকলে । ধন্য তুগি পুরুষ মহান্! 

নেপথ্যে। ভে গাঙ্গের ! 

প্রতিজ্ঞা ভীষণ! দেবদজ্ৰ সে কারণ 

তোমারে 'করিল আজি ভীম্ম নাম দান । 

শা1। বিচিত্র কুমার ! কার্য শেব- 

কিছুমাত্র নাহি ধলিবার । 

বর দিমু, আজি হতে ইচ্ছা-মৃত্যু তুমি । 



দ্বিতীয় অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

উদ্ভান। 

অন্থা, শা, ও সখীগণ। 

অন্বা। সখি, অতিথি আজ বিদায় গ্রতণ কর্ুবেন। তোর। সকল্লে 

তার উপযুক্ত সম্বর্ধনা ক'র। 

মথীগণের গীত । 

এস রণজয়ী, এপ রণজয়ী, হু-সাগত পুরুষবর, 

বল রণলয়ী, বল রণঙ্য়ী, 

কোন্ দেশে ছিল তোম|র ঘর, 

আপিলে; -দখিলে, জিনিলে) ধরিলে 

গাথিলে মর্ম মরম গর। 

বাধিলে নয়নে নয়নাগাজ, 

নিরালার খেল। করিলে সাঙ্গ । 

করের পরশে কাগিছে অঙ্গ, 

এত কি কঠোর কুছ শর ? 

শীন্ব। অন্বা! তোমার রূপ-গুণের কথা শুনে, তোমাকে শুধু 

দেখবার জন্ত তোমাদের গৃহে অতিথি হ'য়েছিলুম। আমার শ্রম সার্থক 

হয়েছে । আমি আতিথ্য গ্রতর্ণ ₹"র্তে এনে, তোমার এই কোমল কর 

ভিক্ষু! পেয়েছি। 
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অস্বা। আমারও আতিথ্য সার্থক হয়েছে। আমি আপনার নাম, রূপ 
ও গুণগ্ৰামের কথা শুনে, বুণিন থেকে আপনাকে দেখ্বার জন্য ব্যাকুল 

হয়েছিলুম । 

শ্রা্থ। আমিও হয়েছিলুম । ছ্োক মুণে শুন্ভুন, অপুর্ব রূপ- 

জ্যোতিতে অরণ্য আলোকিত করতে ধনুব্ধাণ করে তুমি মুগয়া কর্তে 

নাও। এ বীরনারী দর্শনের লোভ আমি "পরিত্যাগ করতে পারিনি । 

এসে আমার নয়ন মন চরিতার্থ ভয়েছে । এখন চল রাজকুমারি, তোমার 

বুদ্ধ পিতার কাছে গিয়ে, তার সমক্ষে তোমার পাণি প্রার্থনা করি । 

অস্বা ৷ 'বদি পিতা দানে অমত করেন ? 

শান্ব। পাণিগ্রহণের সাহস না থাকলে আমি এখানে আসিনি, কর 

পিয়ে তোমার কর স্পর্শ করিনি। কুকুল, শীলে, শক্তিতে আমি কাশী- 

রাজের চেয়ে কোনমতে নান নই । আমি তোমার কর প্রার্থনা করলে 

তোমার পিত। কোনমতে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহম কর্বেন না । 

তুমি নিঃসক্কোচে আমার সঙ্গে এন | 

অন্বা। আর যেতে হবে না, ওই পিতা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 

আস্ছেন। 

( কাণীরাজের প্রবেশ) 

কাবরা। অন্বা! ( শান্থ কর্তৃক অন্বার ঠস্তত্যাগ ) 

অম্থা। মহারাজ ! 

কারা। অতিথির সম্যক সম্বদ্ধনা করেছ ? 
অন্বা। যথাসাধ্য করেছি। 

কারা। যথাসাধ্য কেশ অন্বা, বল সাধ্যের অতিরিক্ত করেছ । 

অতিথি গৃহস্থের বাড়ীতে এলে তাকে অন্ন পানাদিতে তুষ্ট করতে হয়। 
এই হচ্ছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিছু তুমি খান্্াদেশের পারে চ”লে গিয়েছ। 
অতিথিকে পাঁণিদান করেছ । 
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শান্ব। মহারাজ! তাতে আপনার কন্তার কোনও অপরাধ নেই। 

অপরাধ এই হতভাগ্য অতিথির । 

কা রা। যারই অপরাধ ৬ক, আনি বুদ্ধ কিন্তু বিপনন । 
শান্ধ। আপনার অন্তরের কথা আমি বুঝেছি। 

কারা। আঁমিও আপনার অন্তরের কণা বুঝেছি । আপনি এখনি 

আমাকে ঝ্ল্বেন, আমি শাধরাভ-্ঞআানি যখন আপনার কন্য।র ভাতে 

হাত পিরেছি, তখন আপনার বিপন্ন হবার কোনও কারণ নেই। 

 শান্ব। আপনি কি আমার যোগাতার সন্দেহ করেন 

কারা। একথা ঝল্লে আপনিও কি আদার কথার শ্রদ্ধা ক'র্বেন ? 
শাহ না, তা করব না। নরং একথা বে দণ্ডে আপনাব মুখ থেকে 

বেরুবে, সেই দ্রণ্ডেই আনি 'আপনাকে মহিহীন বাতুল বলে অশ্রদ্ধা কঠর্ব 

এবং আপনার রাজ্যের সমস্ত রথীকে সমরে আহ্বান করে, আমি সবার 

সমক্ষে ব্লপুর্বব অস্বাকে নিয়ে নিজরাজ্যে রাজোশ্বরীর আসন স্থান নেব। 

কারা। এতই বধি ভোমাঁর বলের অহঙ্কার শান্বরাজ, তাহলে 

আমার অজ্ঞতসারে গেপিনে আমার কন্তার কর ধারণ 'কর্ুলে কেন? 

ান্ধ। জানি, কাশীরাজ এমন হীনবুদ্ধি নন বে, আমি তার কন্যার 

কঁর প্রার্থনা কণ্রুলে, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক্র্বেন। শান্বরাজকে 

কন্তাদীন ক'র্লে কাশীরাজের গৌরব এতগুণে বদ্ধিত হবে। এই বিশ্বাসে 

আদি অস্বার কর গ্রহণ করেছি। 

কাবা ঁ অন্ব! ! 

অন্বী। মহারাজ ? 

কা রা। তুমি আনার অনুঢ়া ঘুবতা কন্তা। তথাপি তোমাকে এই 
যুবক ছদ্মবেশী অতিথির সেবার ভার কেন পিয়েছিলুম তা জান ? 

অন্বা। এই মাত্র জানতুম, আঁপনি অশক্ত লে আমাকে অতিথি 
সেবার অধিকার প্রদান করেছেন এ ছড়া যদি আপনার অন্ত কোনও 
'অভিপ্রাক্স থাকে, তা মামি জানি না। | 
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করা | তাজাননা? 

অন্বা। এই বেখ্ল্লুন পিতা । 
কারা। ভাল, তা না জান, কিন্তু এটা ত ভান, ভোষার অপর দুই 

ভগিনী অন্তঃপুরচারিণা, কিন্তু ভুমি পুত্রের স্তার জনসজ্বের মধ্যে বিচরণ 

কশ্রবার টি পেয়েছ । 

অন্ব। জানি, কিন্তু কেন, তা জার্নি ন।। 

কা রা। না ভান, ভবে শোন । আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার 

গুপ্ত প্রণরীও একথা শুন্কুন । আমি পুত্রহীন ঝলে, সন্ত্রীক বিশ্বনাথের 

আরাধনা ক”বেছিলুম | কিন্ত বিশ্বনাথ আনাকে পুন্ত্র না শিয়ে তিন কন্ত। 

দান করেন। আমার.রাজ্যরক্ষার ভন্য আমি তোমাকে পুভ্রভাবে পালন 

ক'বে এসেছি, পুজ্রোচিত শিক্ষা দিয়েছি । তাই তোমার চরিত্রবল পরীক্ষার 
জন্য আমি তোমার উপর এহ অতিথি সৎকারের ভার ধিয়েছিলুম । 

অন্বাী বঙই ভুল করেছিলেন মহারাজ ! মহেশ্বর ষখন আপনাকে 

পুল দেন নি, তখনই আপনার বোঝ! উচিত ছিল, আপনার কন্তা পুক্ুষ- 

হৃনয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে নী । আপনার বোঝা উচিত ছিল, 
বতই আমাকে আপনি পুরুষের স্তায়্ গ্রস্তত কর্তে চেষ্টা করুন না, তথ।পি 

আমি নারী। পুরুবশ্রষ্ঠ এই নব্রপতির প্রেনাভাষ প্রাপ্ত হয়ে আমাঁর 
নারীব্ৃয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে । 

কারা। তাবেশহয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে নিরাশ 

ভয়ে আনার রাজ্োর উত্তরাধিকারীর অভাব অনুভব করে, আমারও প্রাণ 

উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে--অর্থাৎ ক্ঠীয় এসেছে । 

শান্থ। সে এধিকেও এসেছে, ওধিকেও এসেছে । বয়োবৃদ্ধ মহারাজ, 

এখন কন্ঠার এই করু-প্রা্ধীর উপর আশীর্বাদ করুন | 

কারা। করপ্রার্থী নও শান্বরাজ, তুমি করগ্রাহী। এ সাহস তোনার 

কেন হয়েছে বল্বো ? তুমি জান, আলম বৃদ্ধ, ছুর্ধল, তোমাকে কন্তা- 

দানের অনিচ্ছ! থা”ক্লেও বাঁধা দিতে পাঃর্ব না । 
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শান্ব। বাঁধা দিবার কি ইচ্ছা আছে? 
কারা। ধনে মনে আছে বই কি। 

শাহধ। বেশ, তা ভুলে আপনার ছুখ কর্বার প্রয়োজন নেই বাজা। 

আমি আপনার কন্ঠাকে একট! নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত এখানে রেখে যাচ্ছি! 

ঘি আমাকে কন্তাদান অনভিপ্রেত ভয়, ভা হলে ইতিমধ্যে যে কোন 
র্থীকে এনে আপনি বাধা পেবার চেষ্টা করুন, আমার তাতে কোন 

আপত্তি নেই । 

কাঁরা। আপনিও শুন্ধন শান্বরাজ ! আমি আনার, এই কন্ঠাকে 

পুলিকা করে রাখব ঝলে অভিলাব করেছিলুম। অর্থাৎ .আমি এই 

কন্তাকে এই মন্ষ্রে দান কঃর্ব মনে ক'রেছিলুম থে, এই কন্ঠার গে থে 

সন্তান হবে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। সে পুত্রের উপর আমার 

জামাতার কোনও অধিকার থাকবে না। আপনি এই মন্মে এই কন্তা 

গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন কি শাহ্বরাজ ? 

শান্ধ। অন্ধ খঞ্জ কাপুরুষ ভিন্ন অন্তে কেহই একূপ মন্দে আপনার কন্তা 

গ্রহণ কণ্র্বে না। 

অন্বা। আত্মহত্যা ক/র্ব, সেও ভাল, তথাঁপ আমিও এরূপ স্বাণিত 

ম্টর্ন আত্মদান ক+র্ব না। 

কা রা। বেশ, তবে অপেক্গা করুন। আমার অন্বালিক। '৪ অপ্বিকা 

ন।যে অপর টি কন্তা আছে। যদি বিবাহ ধিই, তা লে ভিনটি 
কন্তারই এক সঙ্গে বিবাহ দেব। 'আমি অগ্রেই হন্তিনাপুরের ঝজ! ভীম্ষের 

কাছে এই মন্দ দূত পাঠিয়েছি । এখন ভীম্ম যদি 'অস্বার পাণিগ্রহণেই 
ইচ্ছা করেন, তা হলে কি হবে শান্রাজ। 

শান্ব। ভীম্ম! সে কে? ভীম্ব হস্তিনাপুরের রাজ, এ মিথ্যা 

ধাদ আপনাকে কে দিলে? ভীম্ম? সেটা ত কাপুরুষ, নপুংসক | 

কাপুরুষ ঝলে সে ন্যায্য প্রাপা ঝ্জ্যাধিকান্প পরিত্যাগ করেছে। ক্লীব 

ঝনে-সে বিবাহ কণর্লে না, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। পুরুষ হলে কখন কি 
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এরূপংপ্রতিজ্ঞা করে? শাস্তন্ব মৃত্যুর পরেও ভীরু রাজ্যগ্রহণ ক”র্তে ্ 

'সাহস্ করেনি। হস্তিনাপুরের প্ররত রাজা এখন বিচিত্রবীর্ধ্য-_ভীম্ম তার 

আশ্রিত ভূত্য। (তাস্ত ) রাজা, বয়সের সঙ্গে কি আপনার এতই বুদ্ধি 
লোপ পেয়েছে যে, আপনি বেছে বেছে একটা ক্লীবকে জামাতৃপদদে বরণ 

ক'র্তে নিমন্ত্রণ করেছেন? 

অন্বা। পিতা! করুণা করে এই ফ্াত্বার হাতে আমাকে অপ্্ণ 

করুন। 

, দূতের প্রবেশ ) 

দূত মহারাজ ! ভীম্মের কাছে গিয়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত 

ক”রেছি। তাই শুনে তিনি ঝলেছেন যে, আপনি যদি কন্ঠাকে বীর্যাশুক্কা 

করতে পারেন, তা হলেই তিনি আসতে পারেন। নতুবা ভিক্ষান্বরাপ 

তিনি তপনার কন্তা গ্রহণ ক+র্তে ইচ্ছ। করেন না। 

কাবা। শান্ববাজ। বিধাতা আপনার ইচ্ছামত আপনার প্রশ্নের 
উত্তর দিয়েছেন।* আমি একেবারে তিন কন্তাকেই বীর্য্যপু্কা করে 

স্বয়ংবরা ক'র্ব! 
অন্থা। রাজা! আমি জানি আপনি জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁব। 

সুতরাং আমিও বীর্য্যস্ক্কা হবার গৌরবলোভ ত্যাগ ক"র্তে পাস্রুছি না। 

শান্ব। এত আনন্দেরই কথা অস্থা ! :তবে এ বীরত্বের পরীক্ষায় 

তোমার ছুটি ভগিনী তোমার সপতীরূপে পরিণীত! হবে। তাহলে আসি 

মহারাজ! আমি আর এক মৃত্তিতে অগণা রাজন্পুর্ণ কাশীরাজের সভায় 

নির্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হব। | 

অন্বা। মহারাজ! আমি সে শুভদিনের অপেক্ষায় রইলুম, যে দিন 

প্রভাকর-পত্বী ছায়ার স্থায় আমি রাজসভা! থেকে বরেণ্য প্রভূর অন্গগামিনী 

হব। 
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কক্ষ 

( হ্যাতির গীত ) 
আমারে কীদায়ে চলে গেছে-চলে গেছে পে। 

€( ওগো ) আমারি করম দোষে | 

“স পথে চলিতে মান, 

সঙ্গে যাওয়া হ'লো লা, 

সাথে গেছে চোখের ধারা দুর প্রবাসে ॥ 

তটিনী-রূপ ধ'রে কাদিছে অবিরাম-- 
এস হ্ে ফিরে এস হ্বদেশে গুণধাম ! 

তোমারি পদতপ্লি আকুল বুকে ধরি 

উজান বয়ে ফিরি আপন দেশে, 

যেথ। তোমাপি সে আছে বসে পথেরি পাশে ? 

ভীক্ম |, থাকে থাকে জাগে স্বপ্ন কথা 

ংসারের কোলাহল করি অতিক্রম 

অতি কুক্ষ্ম ষড়জ-বঙ্কার, থাকে থাকে ধীরে 

আঘাত করে সে এই দেহ পুরদ্বারে। 
বলে “আমি সঙ্গে বাব কঃরেছিন্থু পণ, 

অভিলাষে সঙ্গে সঙ্গে করি আগমন । 

কিন্ত তব প্রতিজ্ঞা দারুণ 
বেড়ারূপে ঘিরে তোমা করিছে ভ্রমণ ; 

অতিক্রমি” পাদপগ্ম পরশিতে নারি । 

হে প্রভূ! হে হ্ৃদয়-ঈশ্বর ! 
দুর হ'তে দেখি আমি, 

দুর ভতে রুরি নমস্কার । 
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দুর হতে চক্ষুজল নিত্য আোতরূপে 

অলক্ষ্যে তোমার পদে ঢালি উপহার । 

তুলে লও একবিন্দু, ধর হে হ্থদয়ে 

আকুল হিয়ার দান__ 

ক*র নাকো তার অপমান। শুন নাথ! 

কল্পারস্ত হতে আমি আশ্রিত। (তোমার 1৮ 
কেবা বলে, কেন বলে ? 

মাগি বরন্ধচারী-- 
ধরণীর ধত নারী জননী আমার । 
ক্ষণমান্র বেই লই নিদ্রার আশ্রয়-_ 
মুহূর্তে ধরণী ছেড়ে যেই আমি চলি স্বপ্ন-দেশে, 
অমনি সে করুণা-সঙ্গীতে 

ছেয়ে যায় সমস্ত গগন । 

স্বপ্ন-জগতের সেই সুধাময়ী ধারা 
মুহূর্তে অন্তরে মোর 

কোন্ দুরাস্তরে লক্ষে যায় ভামাইয়া ! 

কেন যায়? কেবা! যায় লয়ে? 

স্বপ্নরাজ্যে কেবা তুমি এত শক্তিধরা-- 

হিমালয় সদৃশ এ অটল হৃদয় 

নিমেষে টলায়ে দাও তুমি ? 

হে মনোজ্ঞ। সঙ্গীতরূপিণী ! শুন মম বাণী-_ 
আমি আকুমার ব্রন্মচারী 

ধর্ণীর যত নারী জননী আমার । 

সত্য মোর একাস্ত আশ্রয় 

সতা-বলে জগতে নিয় আমি। 

শুন দেবী-_ যেথ! থাক, করহ্ শ্রবগ, মম গ্পণ-- 
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আজি হ'তে বতদিন রব ধরাতলে 

আঁখি হ'তে নির্বাসিত করিন্ু স্বপনে । 

সমাধির জ্ঞান মাত্র আজি হ'তে । 

আশ্রয় আমার । 

(গঙ্গার প্রবেশ ) 

গঙ্গা একি প্রতিজ্ঞা কণবুলে পুত্র ! 

ভীম্ম। কেও--মা? তুমি » একি আমি সত্যই তোমাকে ধেখছি-_- 

না এখনও আমি স্বপ্ন দেখ্ছি? 

গঙ্গা । না পুত্র, আর ত তুমি স্বপ্ন দেখবে না। সত্যই তুমি আমাকে 

দেখছ। 

ভীম্ম। মা! নবপরিচিত পিতৃধেব সমক্ষে স্বহস্তে আমি গঙ্গাভলে 

গঙ্গাপুজা ক”রেছি । তোমাকে দীপ্তচক্ষে আমি বিসর্জিত হতে দেখেছি। 

তুমি কেমন ক'রে আবার এলে মা? 
গঙ্গা। তোমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমাকে এখানে এনেছে । এই 

মুহূর্ত পুর্ব্বে তুমি স্বপ্নকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ কর্লে। আর নিদ্রা 

তৌমার চোখের পলক স্পর্শ ক'র্তে পা*র্বে না । চিরখিনিদ্র বোগিরাজ ! 

তোমার স্বগ্রকে, আশ্রয় ক'রে, স্বপ্নরাজোর কত অধিবাসী জীবন ধারণ 
করে আছে, তাতো তুমি জান না। আমিও তাদের মধ্যে এক জন। 

বিষুচরণে উদ্ভুত হয়ে, ব্রহ্মার কমগুলুতে বাস ক”রে, হরজটায় নৃত্য করেও 

আমি সন্তান-বাৎসল্য ত্যাগ ক'র্তে পারিনি । তাই, স্বপ্রাবিষ্ট তোমার 

সঙ্গে কথা কয়ে মাঝে মাঝে আমি চিত্তের তৃপ্তি সাধন ক'র্তুম্। আজ 

তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখি, তুমি চিরজাগরণ-ব্রত গ্রহণ 

ক”রেছ। তাই আমাকেও বাধ্য হয়ে এই জাগ্রতের রাজ্যে আস্তে 
হয়েছে। ৃ 

চীক্ম । মা! যদি জানেন, তাহলে অনুগ্রহ ক'রে বলুন, আমার 
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্বপ্নাবস্থায় ক্ষীণ করুণক্ঠে কে রমণী নিত্য আমার কাছে এসে ক্রন্দন 

"কে 

গঙ্গা। জানি, কিন্তু +লব না। আর তুনিও আঁর কখন তা! জানবার 

অভিলাষ ক*র না। ইচ্ছামৃত্যু যোগিবর, .তা জান্লে, ঘে জন্য তোনার 
কাছে এসেছি, সে কার্য সিদ্ধি হবে না। তোমার শ্লানবজীবনের কীর্ধ্য 

সম্পূর্ণ থেকে যাবে । তার পৰিচয় প্রাপ্তিমত্র তোমার মৃত্যু ইচ্ছা তবে । 
ভীষ্ম। বেশ মা, আর জিজ্ঞাসা ক'রব না। এখন, কি জন্ত অধম 

পুলের কাছে এসেছেন বলুন ? 

গঙ্গ.।" ভুমি আকুমীর ব্রন্চ্ষ্যের প্রতিজ্ঞা ক'রেছ। তোমার ভ্রাতা 
চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্কোর সঙ্গে দৈরথ-যুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়সেই প্রাণ দিয়েছে । এইজন্য 
সোমার পিতৃপুরুব পিগুলোপ ভয়ে আবার ব্যাকুল হয়েছেন। 

ভীম্ম। ভাই বিচিত্রবী্য ত বর্তমান। একটু প্রাপ্তবয়স্ক তলে 
ভামি ভাঁর বিবাচের ব্যবস্থা কণর্ব 

গঙ্গা। তা ক"র্তে পার। কিস্তুবে স্থযোগে তুমি তোমার ভ্রাতার 
বিবাহ দেবে, সে শুভ জুযোগ ষধি তার জীবদ্দশায় আর উপস্থিত না হয়? 
ভুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, কন্তা বীর্ধ্যাশুক্কা না হলে তাকে পৌরবগৃঙ্ে 
মান্বে না । 

ভীষ্ম। নামা, তা আনব না। এতে বদি বংশলোপে পিতৃপুরুষের 

পিগলোপ হয়, তার আর প্রতিকার নেই। 

গঙ্গা। কিস্তু সেই শুভ সুযোগ এসেছে । আমি, দেই সংবাদই 
ভোমাকে দিতে এসেছি । তুমি জান, কিছুদিন পূর্বে কাশীরাজ তার 

কন্যার বিবাহের জন্য সোমার কাছে ভাট পাঠিয়েছিলেন । 
ভীষ্ম। জানি। 

গঙ্গা । তাঁরই তিন কন্া! স্বয়ংবর!। 
ভীম্ম। কই, তাতো আর্মি জানিঞা ! 

গঙ্গা। কোন শক্তিমান নরপতি নিজে সেই কন্তাত্রয়কে গ্রহণ ক"র্বার 
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কভিলাষে কৌশলে তোমার কাছ থেকে এ সংবাদ গোপন ক'য়েছেন। 

মাজ এই মুহূর্তে দি তুমি কাশীরাজের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা না কর, 
তাহ'লে কোনও মতে সময়ে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হতে পাণর্বে না। 

ভীম্ম। বথা আজ্ঞা জননী, এই মুহূর্তেই আমি কাশীরাজ্য অভিমুখে 
যাত্রী করব । | 

তাজ নিদ্রা, জাগে। যোঁধগণ । 

ঘন-অন্ধকার-ভেদি র-নিমন্ত্রণ। 

অষ্টহাসি ভাসে ওই সমররঙ্গিণী। 
বাজাও দামাম! ভেরী,, 

“ঙ্খরবে পুরাও গগন । 

মুহূর্ত ভিতরে রণসজ্জ! পরে 

পুবদ্ধারে সমবেত হও সব রর্থী। 

পলের বিলম্বে কার্ধ্য পণ হরে যাবে। 

নমি আমি চরণে জননি, 

আশীম করহ নোবে দান। আমি ভাগাবাশ_ 

এখনো মা স্নেহবণে অধম সস্তানে 

রেখেছ অমৃত্তপূর্ণ ছায়! আবরণে । 

গঙ্গা । যে চিরমঙ্গলঘয়। মোরে 

ইন্ীতূল্য সন্তানের করেছেন মাতা, 
সেই সিদ্ধিণাতা ভগবান্ 

করুন তোমার পুত্র মঙ্গল বিধান । 

[ গঙ্গার প্রস্থান । 
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স্বয়ম্র সভা 

শান, রাজগণ 'ও ,কাশীরাজ 

কারা। সমাগত রাজন্যবর্গ, আমি আপনাদের কাছে বা নিবেদন 

কণ্র্ছি, তা. আপনার! অবহিত শুয়ে শ্রবণ করুন। ভগবান শঙ্করের বরে 

আমি বৃদ্ধ বরসে তিন কন্তারত্র লাভ. ক'রেছি। কিন্তু লাভ 'কর্বার পর 
থেকেই 'আমি চিন্তাভারে আক্রান্ত । আমি একে বুদ্ধ, তার ওপর রো 
একান্ত অশন্ত। তিনটি কন্ঠাকে উপঘুক্ত বরে সমর্পণ না ক'রূতে পাস্র্লে 
আমার বে কর্তবোর একট। বিশেষ ক্রটা হবে, এই ভেবে আমি রোগশয্যায় 

পড়েপব্যাকুন ভয়েছিলুম । সেই অবস্থাতেই আমি মনে মনে স্থির 

ক'রেছিলুম, যেই আমি রোগমুক্ত হব, অমনি যোগ্য কুল থেকে উপযুক্ত 

পাত্র সন্ধান কে, কন্তাগুলিকে সম্প্রদান কগ্র্ব। এই ভেবে, আমার 

যোগাকুল মনে ক'রে, হস্তিনারাজের কাছে আমি প্রথমেই দূত প্রেরণ 
করি। তস্তিনাপতি ভীম 

শীল । ভুল-_ভুল--মভারাজ আপনি ভুল ঝ্ল্ছেন-ভীম্ম তন্তিন' 

পতি নর়। 

সকলে। না, না----ভুল--ভুল--আপনার বিরাটু ভূল! 

শাহ। ভক্তিননীপতি---বিচিত্রবীর্য্য। ভীম্ম তার একজন ভূত্য মাত্র । 

১ম বা। সামান্ত ভতা-মন্ত্রীও নয়, সেনাপতিও নয়, অমাতাও 

নয়-__সামান্ত ভূত্য। 

সকলে । মাইনে পায় ন1। 

কারা। যাক, অতম্সংবাদ ক্লাথবার আমার অবসর হয়নি। ভীক্ষ 

দুতমুখে আমার প্রস্তাব গুনে বলেছিলেন, আমি যদি কণ্ঠাগুলিকে বীধ্যপ্তকা 
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করি, তবেই তিনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক*রূতে পারেন, নতুবা ভিক্ষান্বরূপ 
তিনি. কন্তা গ্রহণের ইচ্ছ। করেন না । 

সকলে। ভণ্ড --ভণ্ু-_ প্রচণ্ড ভণ্ড--পে জানে কেউ তাকে নিমন্ত্র 

কপ্রুবে না। 

কা! রা। তা তিনি যাই হ'ন, তীর কথা মত তাঁর বীরত্বে বিশ্বাস 

ক”রে, আমি কন্তাগুলিকে বীধ্যশুক্কা করেছি এবং যিনি ষিনি আমার কুলের 

উপযুক্ত বংশগৌরবে গরীয়ান্, সেই সেই নৃপতিকে নিমন্ত্রণ ক/রেছি। কিন্তু 
ধার কথায় একার্ধয করেছি, তিনি ভিন্ন আর সকলেই আজিকার সভাক় 

উপস্থিত |. 

শান্ধ। দাঁদেব বুকে বল আছে, বারা বথার্থই ক্ষত্রিম্নত্বের অভিমান 

রাখে, তারা আপনার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে নি। যে বীরপুরুষ 
পিতৃকত্তৃক রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে, পিতার মৃত্যুর পরেও 

 রাজাগ্রহণ ক"র্তে সাহসী না হঃয়ে যে, সিংহাসনে একটা বালকর্কে বসিয়ে 

পৌরুষের পরাকাষ্টা দেখিয়েছে, নে যে এই স্বয়ংবর সভায়__এ বীরমগুলীর 
মাঝে -কখনও উপস্থিত "তবে না, এ আপনার পুর্ধেই বোঝা উচিত 
ছিল। 

কা রা। এখন আমার কর্তব্য কি আপনারা সকলে একবাক্যে 
বলুন । আপ্রনারা সর্ববাণি-সম্মতিক্রমে আমার কন্যাগুলিকে যে ভাবে 

সম্প্রণান ক”র্তে বলেন, আমি সেই ভাবেই সম্প্রদান কপ্র্তে প্রস্তুত আছি। 
১মরা। তাহলে কন্াগুলিকে সভায় আনয়ন করুন। তাদের না 

দেখলে আমরা শ্রীমাংসা ক'র্তে পাণর্ব না। 
'শান্থ। ভাঁদেরও অভিপ্রায় জানা আমাদের সকলের কর্তব্য । 

কাশীরাজ ! রাজগণের অভিপ্রান্ন মত অগ্রে আপনার কন্তাগুলিকে সভায় 

আনয়ন করুন । 

দকলে। সর্ববাদি-সম্মত। কন্ধা আনয়ন--কন্তা আনয়ন করুন । 

কারা। বেত্রধারিণি! কন্তাগণকে সভামধ্যে আনম্বন কর। 



$ ভীম ৪১ 

( স্থীগণপরিবৃতা! অন্বা, অস্বাপিকা, অস্বিকার প্রবেশ ) 

শা । (শ্বগত)বা! বা! এ তিন কন্তাই থে অপূর্ব সুন্দরী! 

এর একটিরও লোভ আমি সংবরণ কণ্র্তে পাঃর্ছি না। ভীম্ম কি, তার 

শক্তি কিবূপ-_-আমি জানি না! সেই জন্য তার পত্র আমি চুরি করেছি। 

কিন্ত এই কটা-রাজাকেই আমি ফুৎকারে দিগন্তে উড়িয়ে দিতে পারি।, 

আমি এ সুবিধা কিছুতেই ত্যাগ কর্তে পার্ৰ না। আমি এ মেষগুলোকে 

সমরে পরীস্ত ক'রে তিন কলাই গ্রহণ কর্ব । 

কা রা। 'কি ক*র্ব, এইবারে আপনারা অনুমতি করুন । 

১ম রা) "্য্ংবর-_্য়ংবর-_তিনকন্যার প্রতেককে স্ব স্ব মনোরত 

পতি নির্বাচনে আদেশ করুন । 

২য় রা। না, না মহারাজ, কুলনীল-_-কুলশীল। যে কুলশীলে সর্বশ্রেষ্ঠ 

হবে, তাকেই কন্তাদান করুন| 

৩য় রী। নু! মভারাজ, বিজ্ঞতা। -বিজ্ঞতা । বয়সে অথবা জ্ঞানে থে 

শ্রেষ্ঠ, তাকে দান করুন । আপনার কম্াগুলি সুখে থাক্বে। 

(অবশিষ্ট সকলে _ ভিক্ষা-__ভিক্ষা-_ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে 

লাগিল ) 

শান্ব। স্থির হও কাপুরুষগণ ! তোমাদের পুরুষত্থের মন্দ তোমাদের 

উত্তরেই প্রতিপন্ন হয়েছে৷ শুনুন কাশীরাঁজ, "আপনি যে মর্মে কন্তাদান 

করবার জন্ট আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি তা ভিন্ন অন্য 

কোন উপায়ে আপনার কন্াকে গ্রহণ ক"র্তে ইচ্ছা করি॥না। আমি 
একমাত্র শক্তির সাহাধ্যে আপনার কন্ঠগণকে গ্রহ্ণ কঃর্ব | 

অগ্থা। শুনতে দাঁজন্গণ ! 

ক্ষত্রিয় রমণী কলে যেই নারী করে অভিমান, 

স্বামীর বীরত্ব গর্ব একমাত্র অলঙ্কার তার। 
বীরত্ব শ্বামীর রূপ,বীরত্ব ফৌঁবন, 

বীরত্ব তাহার পূর্ণ জ্ঞানের গরিম। । 



৪ ভীল্ম 

বীরত্ব-বিহীন যেবা_- 

সে অভাগ্য, মদনের মুক্তি যদি ধরে, 

সে অপুর্ব দেবরূপ | 
বীরাঙ্গনা চক্ষে ধরে মর্কটের শোভ। । 
শুন সবে মম আবেদন, 
সমন্গে বিজয়ী হম়ৈ যেবা মোবে করিবে গ্রভণ 

আমি তাঁর নারী । তাভার চবণ ন্মরি 

আগে ভতে তার পদে করি আমি নতি । 

শান্ব। ধন্ঠ তুমি নরেব্দ্র-নন্দিনী ! বীর্ধ্য শুক্কে-_ 

আসামি ভব পাণি লাভে করি আবেদন । 

স্নরে-আহ্বান করি, 

কেবা। কোথা আছ শক্তিধারা ! 

সাধ্য থাকে, দাও এসে বাধা । 

আমি কাশীরাজ-কন্ঠালাভে 

করিলাম বাহন প্রসার । 

(ভাঙ্ষের প্রবেশ ) 

ভীম্ম। যগ্পি মুড্যুর ভয় না থাকে তোমার 

কর রাজ বাহু (প্রসার । 

নহে, এই দগ্ডে ক্ষুদ্র বাহু কর আকুষ্চন। 
বিল্ময়ে চেও না মুখপানে । 

ক্ষত্রবীর প্রতিদ্বন্দ্বী সনে 

অস্ত্রে অস্ত্রে কর পরিচয় ৷ ধর অস্ত্র মহাশয়, 

এখনি হউক স্থির রাজন্-সম্মুথে 

রমণীর অঙ্গম্পর্শে যোগ্য-বীর কেবা। 

সকলে 1--ঠিক্ষ হয়েছে-নঠিক হসয়েছে 
--্াচ্ডের শত্রু বাষে ধরেছে । 



ভীক্ষম ৪ 

অন্বা। একি এ বাচত্র বিধি-লীলা ! 

দেবকাস্তি তীব্রজ্যোতিক্মান্, 
কোথা হতে--কে ইনি মভান্ % 
পীনস্বন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত গম্ভীর, 

গজেব্দ্র-বিক্রম, সিংভগতি-_ 

বূপ-সিন্ধুশিরে উচ্চ তরঙ্গের মস্ত, 

যুবতী জদয়তটে করিতে 'আঁঘাত 

কোথা হতে কে এল এ পুরুষ-প্রধা, 

কোথা শান্ব_'কোথা সোব পণ ? 

কোথ! ভুমি মকর-কেতন ? 

শর্ক্ষেপ কোথা তীত্র তব ? 

দেখ চেয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল! আমি নারী । 
বুঝিতে না পাবি, কোথা মোব ধাম, 

কিবাঁঁ_কিবাকি হবে আমার পরিণাম ! 

ভীল্ম। একি রাজা, স্থাণু মত কি হেতু নিথর ? 

কণ্তবা করতে স্থির ! 

শুনে বীর্যযপণ--.বিনা নিমন্ত্রণ, 

'আসিয়াছি কন্তা আমি করিতে গ্রহণ । 

থাকে সাধা বাধা দাও মোরে । 

নহে, হেঁট্মুখডে যুবতীনে করিকা। প্রণতি, 
ক্রুতগতি সভাস্থল কর পরিহার ৷ 

শান্ব। বাতুল করিয়! জ্ঞান, 
উত্তরে বুঝিয়। অপমান, রে অভাগ্য, 

নীরবে দেখিতেছিনু মন্ততা তোমার । 

দেখিলাম, মৃত্যুপিপাসায়,-৯পতঙ্গের প্রান্ন 

কোথা হ”তে এলি তুই অনলের মুখে । 



৪৪ ভীন্ম 

আয় মুর্খ মতিহীন, এ দত্ত অসহা মোর-_ 
এখনি মিটাই তোর মৃত্যুর পিপাসা । 

( অস্তযুদ্ধ, শান্ের পরাভব ও পলায়ন ) 
অন্বা। এফি হল! 

মুহূর্তে সাধের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল ! 

ভীলম্ম। শুষন কাশীরাজ, আমি ভীম্ম শান্তন্ু-নন্দন 

বীর্যাপণে ভব কন্তা করিনু গ্রহণ ! 

শুন সর্ধ সভাস্থ নুপতি, 

বাঁধ দিতে যি থাকে মতি, 

সমরে আহ্বান করি সবে। 

একক, দ্বৈরথ রণে, 

অথবা সমষ্টি শক্তি কত্রীকরণে-- 

যে উপায়ে, যে কৌশলে, 
বাধা দিতে থাকে অভিলাষ, 

এস এন সর্বারে করিনু নিমন্ত্রণ | 

[ অন্বা, অন্বিকা ও অন্বালিকাকে লইয়া ভীন্মের প্রস্থান । ] 
১ম, রাজা । একসলে মদি, তবে আর ভয় কি? এস ভাই সকলে 

মিলে আমর! ভীম্মকে আক্রমণ করি । 

সকলে। একসঙ্গে বপি, তবে আর ভয় কি-মার্--মার_মাঁর্। 

( রাজগণের প্রস্থান ) 

( নেপথ্যে ) পালা পাঁলা--_আর যুদ্ধে কাজ নেই, পাল! । 
কাশী । ধন্য আনি, বীরশ্রেষ্ঠ জামাতা! আমার । 

কই শান্ব-কোথ! শান্ব__ 
কোথা তুমি-- কোথাছমহাবীর £ 

বৃদ্ধ দেখে বীরদর্প, 



চু 

ভীম্ম 8. 

পঙ্গোপনে প্রেমের আলাপ -- 

কোথা শান্ব, কোথা হে বাজন্ ? 
ধর কন্তা_সে ঘে ওঠে হস্তিনার রথে ৃ 

কই শান? ওই শান্থ। ভীম্মের স্থৃতীব্র স্বরে 

লম্ফে লম্ফে পলায়নে বালালীল! করে । 

চতুর্থ দুষ্ঠ্য 

অস্তঃপুর 

( সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্ম্যের প্রবেশ ) 

সত্য। পুরদ্ধারে দাও পুর্ণ ঘট, 
সমস্ত তোরণ আজি সাজাও পল্লবে । 

মাসে ক্লাস্ত রণজয়ী, এস” পুরুনারী 7" 
সারি সাবি, পথ-পার্খে রহ দ্রাড়াইক্সা ঃ 

আনন্দে বাজাও শঙ্খ, কর জর়-গান, 

গৃহে গৃহে উল্লাসের তুল প্রাতিধ্বনি । 
বিচিত্র । কোথা ভাধ্য গিয়্াছিল মাত। % 

সত্য। তোমার গৌরবলক্ষ্মী আনিতে সন্তান 
ধরামাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগাবান্ তুমি ! 
শৈশবে পেয়েছ রাজ্য, 

সতত দেবত। রক্ষী তার। 
তবে, আজ গৌরব তোমার আসে ভারে ভার। 

নিদ্রাভঙে শয্যা ভ্যব্জি শুন; হে বালক, 

আজি, বিন। যুদ্ধে সার্বভৌম বিশ্বজয়ী ভুমি । 



সত 

ভাক্ম 

বিচিত্র । কেমনে মা, বুঝিতে না পারি ! 

বিনা যুদ্ধে বিশ্বজয় ? বড়ই বিস্ময় ! 

সঙ্জে সঙ্গে তর হৃদে জাগে, 
এও কি কখন হয় ? এ ঘুৰি স্বপ্পের খেল! ! 

বল মা, এ স্বপ্রকথা নম! 
সত্য । না'পুভ্র, এ স্বপ্রকথা নয় । 

মুক্ত চক্ষে প্রতিদিন ধেখিতেছি আমি । 

সে দৃশ্ত স্বপন মনে কগরে 

কত ধিন উঠেছি শিহরি | 

মনে করি দেখি যাহা, সে বুবি তা নয়। 

ভ্রিভুবনে কে শুনেছে কবে 

ম্তায়তঃ ধন্দতঃ প্রাপ্য নিজ অধিকার 

আবহেলে করি পরিহার, 

বিশ্বজয়-শক্তি লয়ে 

কে কবে রে বালকের ভূত্যরূপে ফিরে 

বিশ্ব-বিমোহন-রূপে 

দেবর্পেচ করি আবরণ 

ফলমুলাশনে করে জীবন ধারণ ? 

জগতে জননী সর্বনারী, জ্ঞানে খাবি, 
আচরণে বাল ব্রহ্মচারী ! 
সব সত্য - কিন্ত বুঝি এটা স্বপ্রকথা-- 
বে বালক ! আমি তার মাতা ! 

ন্ররাজ সন্তান আমার ! 
ওই শুন, বাজিল ছুন্দুভি। 
এস বৎস, যাই আগুসার্টর, 

গৃহে প্রবেশিছে মোর বিজন্নী সম্তান ! 



ভীক্ষ &৭' 

( মঙ্গলঘট ও শঙ্ঘ লইয়া পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ) 

( অন্বা, অন্বালিক! ও অগ্থিকাকে লইয়! ভীষ্ষের প্রবেশ ) 

গীত 

সার্থক ধনুধারণ হে জাহবী-জীবন। 

হে কোঁরব-কুল-গোরব শক্রদল-নাশন | 
তোমার তুলন! তুমি হে। 

তোমার চরণ করিয়া! পরশ ধন্য ভারতভূমি হে ॥ 

নিজ দর্গণে তোমারই দৃশ্য 

ধরেছে নয়নে বিশাল বিশ্ব; 

তুমি রাজ। তার--তুমিই তোমার, 

তব য়! তব আসন ॥ 

ভীম্ম ' মা, আপনার আশীর্ধাদে কাশীরাজ গৃহে স্বয়ত্বর-সভায় সমস্ত 

রাভন্যবর্গকে ঘুদ্ধে পরাস্ত করে, রাজার এই তিন কন্যাকে জয়নী-স্বর্ূপ 
বহন ক'রে এনেছি 1. মা, ভাই বিচিত্রবীর্ষ্যের বধুরূপে ইহাপিগকে গ্রহণ 

করুন ৷ ( বিচিত্রবীর্যের প্রতি ) গ্রহণ কর রাজ, এর! তোমার ধন্ম্পত্ী। 

আমি তোমার প্রজা-এই তিন রত্ব আমি তোমাকে উপহার প্রদান 
ক/র্ছি। 

বিচিত্র। হা মা, আমি গ্রহণ কর্ব? দাদা ঝল্ছেন উপহার-- 

আবার ঝল্ছেন প্রজা । দাদা এ কথা কেন বল্ছেন মা? আমি দাদাকে 

বই আর ত কাউকে জানি না । তুমি বলেছ, দাদা আমার গুরু-_-তবে 

প্রজ। কেন বল্লেন মা? 

সত । তোমার জোষ্ঠ ব্রহ্মচারী-তুমি তার পরম প্রিয়_ একমাত্র 

স্নেহর ধন-_তাই তিনি তোমাকে আদর কপ্রৃতে নিজেকে প্রজা 
বল্ছেন-আর এই আশীর্বাদী তিনটি, ফুলকে উপহার ধলেছেন। 
জ্যেষ্ঠের পাদপন্নে প্রণাম ক'রে তাঁর আদেশ পালন কর। বৎস! এর 
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পূর্বেই তোমাকে বল্ছিলুম, গুরুর« আশীর্বাদে বিনাধুদ্ধে তুমি আজ 
বিশ্বজয়ী হ'লে । 

ভীম্ম। সমস্ত পরান্ত নূপতি কর-স্বরূপ এই তিন কন্তা তোমার কাছে 

প্রেরণ করেছেন! বিশ্ববিজরী সম্রাট! আমি কেবলমাত্র ভোঘার 

বিজয়লক্ষ্মীর বাহক । 
( সুনন্দ ও অমাত্যগণের প্রবেশ ) 

সকলে। জয়, ভীম্মের জয়--জয় হস্তিনাপতির জয় । 

ভীম্ম। মন্ত্রিবর ! সত্বর রাজার বিবাহের আয়োজন করুন! সমস্ত 

রাজ্যমধ্যে সংবাদ প্রেরণ করুন। দেশে দেশে রাজাদের নিমন্ধণের 

বাবস্থা করুন । 

আনন্দ । যথা আজ্ঞ।। অমাত্যবগ ।! আপনার! সব এখন থেকেহ 

প্রস্তুত হন। আমি এখনি আপনাদের মধ্যে নার বে কার্য, নির্দি্ 

করে দিচ্ছি। 

অন্বা। (শ্বগত ) এ কি প্রতারণা! একি এ লাস্কুনা ! 

এই ক্ষুদ্র শিশু-_ 

যারে দেখে নেহ হদে জাগে, 

তার ক্ষুদ্র কর ধ'রে, 
আমারে করিতে হবে প্রেম আলাপন ? 

ছি ছি--দ্বণা । স্মরণে লজ্জায় মরি ; 

* অপ্রেমিক ব্রঙ্গচারী-- 

নয়নে প্রেমের চিহ্ন করিয়। গোপন 

প্রতারণ। ক'রে, আমারে হরিল স্বয়ংবরে ! 

এ কি স্বপ্ন ভাঙ্গিলে শঙ্কর ? 

সত এস মা! আমার . সঙ্গে এস- পুরনারীরা তোযাদিগকে বরণ 

ক”রে ঘরে 'নেবার জন্য উদ্প্রীব জয়ে রয়েছে । একি মা! তুমি দীড়িয়ে 

রইলে কেন? | 
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অন্বা। আর বজ-কোথ! বন? 

চর্ণ কর্ মস্তক আমার পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
কোথা আছ হে অনল বিশ্বনগ্কারী ? 

একবার | তুল ধরণীর শিরে ; 

জ্ঞান-গর্ধ, অহঙ্কার অস্তিত্ব আমার, 

সমস্ত পুড়াও চিরতরে । বিলোপ কর দেব 

দীপ্ত মুখে এ প্রচণ্ড অপমান জাল! । 
সত্য. এ কি মা! তুমি কীদ্ছ? ভীম্ম! এ বালিক! রোদন 

করছে কেন? জিজ্ঞাসা কর। 

ভীম্ম। কেন বালা, তুমি রোদন কণ্র্ছ ? 

( অকৃতব্রণের প্রবেশ ) 

অন্বা। ঠ্ঠেভীম্ম! আপনি ধর্মপরায়ণ ও সর্ঝশান্ত্রবিশারদ । আমার 

র্মানুগত বাক্য শ্রবণ ক'রে তার অনুষ্ঠান করুন। আমি পূর্বে শাম্বপতিকে 
মনে মনে বরণ ক 'রেছি | তিনিও নিজ্জনে পিতার অজ্ঞাতনারে আমাকে 

বরণ করেছেন। আমি আর অন্ত পুরুষকে প্রার্থনা করি না। আপনি 

বুদ্ধিবলে সম্যক অবধারণ করে যা! কর্তব্য, তার অনুষ্ঠান করুন। 

তীম্ম। বেশ! এ কথা শান্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বলনি কেন? 
যখন রাজাদের সমরে আহ্বান ক'রে তোমাকে রথে তুলি, তখনই বা 

তুমি নীরব রইলে কেন? 
অকৃত। নেকি বিজ্ঞপ্রধান গাঙ্গের ! বালিকাকে এ প্রন কণর্চত 

তোমার অধিকার নেই। বালিকা যা! প্রার্থনা করছে, শুধু তুমি সেই 
সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও । 

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণ--আমি বিপন্ন । আপনি, মাতা ও মন্ত্রী আপনারা 

বিচার ক'রে আমার হয়ে উত্তর দিন। 
অস্থা । শান্ধরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা কপ্র্ছেন। অতএব 
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আমাকে তার সন্গিধানে গমন ক'র্তে অনুমতি করুন। এইমাত্র শন্বুম_ 
আপনি ব্রহ্মচারী । আপনি আমার প্রতি দয়! করন । | 

অকুত্ত। হেগাঙ্গেয়! আপনি পৃথিবীর মধো সর্কবোৎক্ষ্ট ব্রহ্ধচারী । 
অতএব আর কাল বিলম্ব না ক'রে এ বালিকাকে পরিত্যাগ করুন । 

স্ুনন্দ। বালিকাকে পরিত্যাগ করুন। 

সত্য। ভীম্ম! তুমি এই সাধুদের বাক্য রক্ষা কর। বালিকাকে 
পরিত্যাগ ক'রে সকলের মর্ধ্যাদ! রক্ষা কর। 

ভীম্ম। প্রভু! আপনিই তবে এই বালিকার রক্ষী হয়ে শান্বরাজের 

হস্তে একে প্রত্যর্পণ করুন । 

সত্য। এসমা! পৌরবকুলবধূ--আমি তোমাদের দু'জনকে নিয়ে 
গৃহে প্রবেশ করি । 

প্থওম দুস্থ 
বনপথ 

শান্থ ও বুক 

বুক। .ওর জন্য চিন্তা করো নাঁ। রাজধানীতে চল, আমি নিজে 
দিগ্বিজয়ে ধেরিয়ে তোমার জন্য ছু'শো রাজকুমারী রাজধানীতে এনে 

উপস্থিত কর্ছি ! 
শান্ধ। না, চিস্তা কিসের? চিত্তা করব কেন? যুদ্ধ ক*র্তে 

আমার তেমন অভিরুচিই হল না। 
বৃকাস্কেন হবে! এ কি সমানে সমানে যুদ্ধ যে, একেবারে 

বাহ্বাক্ফোটিন করে লড়াই লাগিয়ে দিলুম ?" তার পর.কচাৎ ক'রে মাথাটা 
না কেটে, হাতূটাতে বৈশ ক'রে ন! রক্ত মাথিক্নে, সেই হাতে প্রাণেশ্বরীর 
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 কেশীকর্ষণ না করে, একেবারে ঘরে এনে মন্্রপড়া সুরু ক'রে দিলুম ? এ 
' একা রাজার অন্ননাস_-ক্লীক_-কোথা থেকে কি একট! বুজরুকি শিখে 
এসেছে! হুট করে কোথা থেকে চোরের মত এল, আর 'ছু'ড়ীটাকে 

চোখের স্ুমুখ থেকে ছে! মেরে নিয়ে গেল। "খাপের, অস্ত্র থাপে রইল, 
আর মনের ছুঃখ মনে রইল--বাকি রইল যে প্রীণ, সেইটাই কেবল, 

ধাকতালে বেঁচে গেল। | 

শা্ছ। ঘখন শুন্লুম_-ভীম্ম রাজা নয়-_সত্যি ব'ল্ছি ভাই, তখন 
আমার হাত আর কিছুতেই উঠলো! না! 

বুক্।' আমার হাত হলে পক্ষাঘাত হয়ে বেত: 
এসো। গ্রতক্ষণ ভীঞ্ নিশ্চয়ই হস্তিনায় পৌঁছেছে--আর, আমাদের পথে 
বেতে, তার মুখ দেখতে হবে না। ছুর্গা-দুর্গা-যার নাম শুন্লে যাত্রা" 

ভঙ্গ, তার সঙ্গে লড়াই? চলে এম_চলে এস। ও সখা! দেখ দেখি, 

কি যেন, কি খেন, কে যেন--এই ধিকে আস্ছে না? 

শান্ধ। তাইত হে! এক ত্রাঙ্মণের সঙ্গে এক সুন্দরী রমণী আদ্ছে। 

বুক। মহারাজ ! ভারী শুভ জযোগ--ত্যাগ করে৷ না । হরণ কর। 

পান্ব। হরণ ক”র্ব কিরে মুর্খ! ব্রাহ্মণের যি ব্রাহ্মণী হয়? 

বুক। আঃ! ভ্যালা আপদ! ওদিকে ভীল্ম ; এদিকে ব্রাহ্মণ_-তা? 

হ'লে তোমার আর বিষে হল ন! মহারাজ ! এ হরণেরই *দিন এসেছে-_ 

ও বামুনও বোধ হয় ছুঁড়ীটাকে কোথা থেকে হরণ ক'রে আন্ছে। 

শান্ব। তাইত!. একি? একি !--অন্বা? 
বুক। (ম্বগত) এই অন্বা! ও বাবা হঠাৎ এখানে অন্বা আসে 

কেন? 

শাব। ও সথাঁ-সথ। ! এটা কি রকম হ'ল? 

বৃক। মহারাজ! আর কেন? পিছন ফিয়ে এক ৭ খন পা. 

চালিয়ে-_অর্থাৎ সাধু ভাষাক্ন যাঁকে টোচা দৌড় বলে, তাই ক'রে এই, 

বনের দিকে বুঝেছ--আর লোকালয় বড় আমাদের সুবিধে হচ্চে দা 
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বুঝেছ ? যখন অস্বা আম্ছেন--তখন পশ্চাতে দিং নাড়তে নাড়তে 'হাম্বাও 

আস্ছেন--বুঝেছ? | 
( নেগধ্যে ) অক্ৃত। শান্বিরাজ ! যেয়ো না-মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা 

করণ | | 

বুক। মহারাজ! আমার প্রাতঃকালিক পীড়া হয়েছে। বুঝেছ-- 

[ প্রস্থান! 

( অকৃতব্রণ ও ম্বার প্রবেশ ) 

অকৃত। কেমন ম? ইনিই ত শান্বরাজ ? 

অন্থা। ইনিই শাহরাজ। 

অকৃত। তা” হ'লে আমি এই স্থান থেকেই বিদায় গ্রহণ কম্বৃতে 

পারি? 

অন্ব। আৰ কিস্তুৎক্ষণ অপেক্ষা করবেন না? 

অকৃত। মা, আমি বিজী পক্ষের লোক । আমাকে দেখলে তোমার 

সঙ্গে বিশ্রম্তালাপে রাজার সঙ্ষোচ হবে। ও অবস্থায় আমার থাকা ত 

নীতিসঙ্গত নয়। 
অগ্বা। তবে আন্ুন--আমার প্রণাম গ্রহণ করুন । 

অকৃত । €তামার মঙ্গল হক । 

[ প্রস্থান । 

অন্থা। মহারাজ! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন ক/রেছি। 

শান্থ। আমার উদ্দেশে কেন অগ্বা ? ভীম্ম ত তোমাকে হরণ ক'রে 

নিয়ে গিয়েছিল? 

অন্বা। নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনের কথ! শুনে, তিনি 

আমাকে প্রত্যাগ ক*রেছেন। 

শা । তা” ভালই কঃরেছেন। তা,-তুমি এখন,কি ক'র্তে চাও ? 

গৃছে ফিয়ে যেতে চাও? বল, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্চি। 
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অম্বা। পথ দৌখয়ে দেবেন কি মহারাজ ? আমি আপনাকে বরণ 

“কার্ত এসেছি। 
শান্ব। তাঃ কেমন ক”রে হবে? বার বার কি রমণীর বরণ হয় 

মম্বা? আমি তোমাকে কেমন ক'রে গ্রহ কপ্রব? তুমি অন্তপূর্ববা-- 
এক রাজা ইতিপূর্বে তোমার পাণিগ্রহণ করেছেন । 'ভুমি তারই কাছে 
পুনরায় গমন কর। 

অন্বা। তিনি আমার পাণিগ্রহণ করেন নি। মহারাঁজ! ভীন্ম 

এক্ষচারী। পাছে তিনি কর গ্রণ করেন, এই ভয়ে আমি তার রথারোভণ 

ক'রেছিলায় ।' 

শান্ব।, বেশ ক'রেছ-_এখন ঘরে যাও। শান্বরাজ কি ভিক্ষুক, যে 
একজন অতি হীন পরান্নভোজীর আত্রাত ফুল কুড়িয়ে নাকের কাছে 
ধর্বে? 

অস্কা। দোঁভাই মহারাজ, এই দ্বণিভ বাক্য প্রয়োগে আমাকে অপ- 
মানিত কণ্র্বেন না। 

শান্ব। তুমি গে ইচ্ছাপুব্বক নিজেকে অপমানিত করছ, রাঁজকুমারি ! 
পথের মাঝে দীড়িয়ে আমার রাজধানী গমনে বাধা দিচ্ছ। নিষেধবাক্য 

কাণে তুল্ছ না । তুমি যে সমস্ত কথা বল্ছ, আমার তা” প্রতারণা রলে 
বোধ হচ্ছে । 

অন্বা। আমি মস্তক স্পর্শ ক'রে শপথ কণ্র্ছি, আপনা ব্যতিরেকে অন্য 

বরকে আমি ধ্যান করি নাই। আমি আত্মাকে ম্পর্শ কঃরে শপথ ক”র্ছি, 

আমি অন্থপূর্বা নই'।* শান্বরাজ ! আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করছি, 

আমাকে গ্রহণ করুন। 

শান্ব। যাঁও, যাও--অনঙ্গ-শর-পীড়িতা নির্লজ্জ দ্বিচারিণী! তুমি 
আমার আশ! পরিত্যাগ ক”রে অন্ত পুরুষকে তজন। কর। 

অন্থা। (ই বটে,॥এই মোর যোগ্য অভিধান! 
সত্যই পাষণ্ড যদি দেখে দ্বিচারিণী, 
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তবে আর ভাষা কেন কুল-ললনার ? 
( শান্বের পথরোধকরণ ) 

শান্ব। কি নারী! রোধিলে কেন পথ ? 

এখনে! কি মিষ্টধীক্য শুবিবার আছে প্রয়োজন ? 

'অন্বা। শুনিব না, শুনাইব তোরে ! 

শান্বরাজ আর তুই নহিস্ ছুম্মতি ! 

দ্বণিত তস্কর ! 
অশক্ত দুর্বল বুঝে কাশী-নরেশ্বরে 

অতিথির আবরণে অঙ্গ ঢেকেছিলি । 

এই কর-চুরি-অভিলাষে 
পশেছিলি তাহার আবাসে । 

অতিথি দেবতা-জ্ঞানে 

শুনেছিনু মিনতি-বচন । 

অতিথিরে ভিক্ষা দিতে 

করেছিনু কর প্রসারণ, 

মুখে তোর করি নাই চরণ-প্রহার । 
এখনো নয়নে তোর কামলিগঞ্সা তীব্রতেজে জাগে । 

কত অনুরাগে তুই-_রে দ্বণিত পুরুষত্বহীন ! 
এই কুল-ললনার প্রেম যেচেছিলি। 
তীম্-ভয়ে আজি ভীরু ত্যজিলি আমারে ! 
ধিক তোর বলবীধ্্যে, ধিক তোর নামে ! 

তোর রাজ্যে, তোর প্রেমে, তোর বংশে, তোর নামে, 

দেখু পণ্ড, এই আমি করি পদাঘাত ! 
শান্ব। তবে রে পাপিষ্ঠা কামাতুরা 

“কুলট। লালসামুর্তি নারী-- 

( অরুতব্রণের প্রবেশ ) 
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অকৃত। সাবধান মতিহীন রাজা ! 

মদমত্ত নরাধম ! 

ললনার অঙ্গে কর-পরশের আগে 

তীম্মের প্রচণ্ড তেজ করহ স্মরণ । 

( শাহের পলায়ন) 

অন্বা। মৃত্যু--মৃত্যু-কেন ছ্বিজ বাচাতে আসিলে? 

সমস্ত দেখেছ তুমি, 

'সমস্ত আলাপ-কথ। শুনিয়াছ তুমি । 

'দেখে শুনে কেন দ্বিজ, 
অভাগীরে বাচাতে আপিলে ? 
ভিক্ষা দাও--হে তপন্থী করুণ-হ্ৃদয় ! 

জীবন প্রচণ্ড বহি 

দগ্ধ করে এ দেহের প্রাতি পরমাণু। 
মৃত্যু দাও-মৃত্যু দাও. 

হে আন্মণ ! মৃত্যু দাও মোরে। 

অরুত। না জননী, মৃত্যু কেন দিব? 

জীবন জীবের বন্ধু- যোগ্য ব্যবহারে 

ছিন্ন করে কর্মের বন্ধন । 

যেয়ে না, যেয়ো না ক্ষিপ্ত, 

.মরণে কস্র না আবাহন। 

মৃত্যু. তোরে শাস্তি নাহি দিবে। 
অন্বা। পায়ে ধরি, পথ রোধ ক*র না ব্রাহ্মণ । 

অকৃত। বুথ! অন্ুুনয়, কিছুতে দিব না যেতে বাঁল1 ! 

(বুদ্ধ তাপসের প্রবেশ ) 

বুতা। একি দ্বিজাধম! তুমি ফাই অবলাকে পথের মু'ঝে একাকিন) 
দেখে অত্যাচার ক'র্ছ? দুরমপসর--_দুরমপসর । 
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,১- অন্বাণ নানা মহাত্বা-_মহাত্মা-_তিরস্কার কপ্র্বেন" না। ইনি 

এক ছর্বৃত্তের অতাচার থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন । | 

বুতা। তবে ত বড়ই অপরাধ ক-রেছি। ব্রীক্দণ, আমাকে ক্ষমা করুন৷ 
অকৃত'। আমি অনুগত শিষ্য। খধষিবর! আমি আপনার বাক্য 

স্বেহবচন বলেই গ্রহণ ক”রেছি ।--এখন এই অত্যাচারিতাঁকে দয়! করে 

আশ্রয় দিতে পারেন? 
বুভা। কে তোমার উপর অত্যাচার করেছে মা? 
অন্বা। যদি প্রতীকারে প্রতিশ্রুত হন, কন্তাকে আশ্রর দিতে স্বীকৃত 

হন,-তবে রলি। 

বুতা। তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে শত্রু প্রবল। 

অন্বা। অতান্ত প্রবল । নইলে খষির আশ্রয় গ্রহণ ধ" ম্৮৩ ৩৬৬। 

হয়েছি কেন? আপনারা ভিন্ন আর কেউ তাকে দমন ক”র্তে পা”্র্বে 

না--আমার এ মন্রভেদী অপমানের শোধ দিতে পা"র্বে না। 

বূতা। আমরা দুর্বল ফলমুলাগী মন্গ্যাপী। আমরা কি প্রতীকাব 

কণ্র্ব জননী? 

অন্বা। ও কথ। ঝল্বেন না; আপনাদের তপন্তার বলেই চন্্র, সুর্য, 

গ্রহ. তারা৷ জ্যোতিষ্ষমগ্ডলী যে যার কক্ষে অবস্থিত হয়ে আলোক প্রদান 

ক”র্ছে। নইলে তার! এত দিন কক্ষচ্যুত হয়ে বেত। আপনারা সমস্ত 

সন্ন্যাসী মিলেও এফট! অত্যাচারী রাজাকে দমন ক”্র্তে পাস্র্বেন না? 

বৃতা। সহসা আমি উত্তর দিতে পার্লুম না। আমি ও আমার 
সঙ্গী তাপসগণ সকলে মিলে আগ্ঘোপাস্ত ঘটনা শুনে, তোমার প্রশ্নের উত্তর 
দেব'। স্থির হও। 

অন্বা। এই আশ্বাস-বাক্যই আমার প্রধান ও প্রথম আশ্রয় । 
বু তু. অদুরেই আমার আশ্রম, তুমি সেইখানে গমন কর। আমি 

ভাপসদের সংঝুদ প্রদান করি । 

(বৃদ্ধ তাপসের প্রস্থান ) 
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অন্বা। করুণাময়! এইবারে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন এবং সেই 
সর্রবশ্েষ্ঠ বরহ্মচাীকে গিয়ে বনুন-__এইবারে আমি সুরক্ষিতা হয়েছি । 

অকৃত। রাজকুমারী ! “তোমার কথ! শুনে মনে আমার একটা বিষম 

আতঙ্ক উপস্থিত হল! এ ত শান্বরাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের তোমার 
অভিপ্রায় নয় । | 

অন্বা। যে কাপুরুষ অবলার উপর হস্তক্ষেপ ক'র্তে অগ্রসর ভয়, সে 

ত আপনার আচরণে আপনিই বিধ্বস্ত । আমিই তাঁকে সমুচিত শিক্ষা 

দিতে পারি। 'তার জন্ত তপস্বীর আশ্রয় গ্রহণ কণর্বার প্রয়োজন কি? 
ভীম্মই আমারু এই বিপদের নিপান | বুদ্ধ দ্বারাই হক, কি তপঃ গ্রভাবেই 
হ”ক্, ভীম্মকে এর প্রতিফল প্রধান করব । 

অক্কত। তোমাৰ খুদ্ধ, সে ত রহন্তের কথা! এই ক্ষুদ্র জীবনে তুমি 

এমন কি তপস্তা কণর্বে নে, ভাক্ষমের তপঃ প্রভাবের তুল্য হবে? 

অস্বাখ পৃথিবীতে যে কোন রাজ। তাকে শিক্ষা দিতে পারবে, আমি 

তারই শরণাগত হব। 
অক্কৃত। পৃথিবীর সমস্ত রাজা একত্র হ'লেও -ভীম্মের কোনও ক্ষতি 

ক”র্তে পার্বে না। ভীম্মের রথে যখন তুমি আরোহণ করেছ, তখন 
নিজেও তা” কতক্ বুঝতে পেরেছ। 

অন্বা। ভীনম্মান্ুচর ব্রাঙ্গণ! আমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি এখনি 

আমাকে পরিত্যাগ কর । 

অক্কৃত। না, পরিত্যাগ করব না। অভাগিনী ! তোমার অবস্থা 
দেখে আমি ব্যাকুল হয়েছি । ভীম্ম আমাকে তোমার রক্ষিরূপে তোমার 

সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। তোমার এ দারুণ ছুরবস্থা দেখে তোমাকে ত 

পরিত্যাগ ক”্র্তে পাস্র্ব না । 

অন্বা। আপনি আমার সঙ্গে থেকে কি ক/র্বেন ? 

অক্কৃত। আমি তোমাকে ত্লাশ্রয় দেঝ। 

অ্বা। (হান্ত ) যাও ব্রাহ্মণ, ভূমি ক্ষিপ্ত হয়েছ! 
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" অকৃত। বদি তোমাকে কেউ আশ্রয় দানের সাহায্য ক*র্তে. পারে, 
সে আমি। আর যেখানে যাও কাশীরাজ-নন্দিনী, মনোভঙ্গে দলিত 
কালনাগিনীর মত তুমি কেবল আপনার বিষে আপনিই দগ্ধ হবে। 

অস্বী। বলেন কি। দোহাই প্রভু, অনুমতি করুন। আমি এ কথা 

বিশ্বামকরি! নইলে পা/র্ছি না। ভীন্মানুচর ব্রাহ্মণ! আপনি ত কোনও 

মতে ভীম্মের সমকক্ষ নন । 

অক্ৃত। সুধু আমি কেন রাজকুমারী! এবিশ্বের মধ্যে একব্যক্তি 

ছাড়া আর কেউ ভীম্মের সমকক্ষ বোদ্ধ! নাই । 
অন্বা। কে তিনি? | | 

অক্ৃত। তিনি আমার গুরু, এক-বিংশতিবাঁর পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়- 

কারী জামদগ্না রাম । 

অন্বা। দোহাই প্রভূ! রাম কোঁথা কলে দিন্। আমি তাঁর আশ্রয় 

গ্রহণ কবি। 

অকৃত। সেই অতিপ্রায়েই ত তোমাকে ঝ্ল্লুম রাজকুমারী! চল, 
তাপলের আশ্রমে তোমাকে রেখে আসি। তুমি তাদেত কাছে আর কিছু 

প্রার্থনা ক"র না, শুধু ভার্গবের কাছে নিয়ে যাঁবার জন্য আবেদন কর। 

যটতে সহজে তুমি তাঁর আশ্রয় পাও, তারও উপায় আমি তোমাকে বলে 
দিচ্ছি। তিনি ত্রহ্গবীদী খধি--তিনি যদি তোমাকে আশ্রয় দেন, তবেই 
তোমার মঙ্গল নইলে ত্রিভূবনে তোমার আর স্থান নাই। এস, আমার 

সঙ্গে এস। 



শি দুস্ট 

পরগুরামের আশ্রম 

পরশুরাম ও তাপসকুমারগণ 

(গত) 

,হেখ! ধন বিজন বনে প্রথম জাঁগিল রবি। 

, জাগিয়। উঠিল প্রথম বন্ছি ঙ্গে জাগিল জাহুবী ॥ 
ওই পারে ছিল বসিয়| ভার], এ পারে নীরব ধরা, 

নিশ্চল ছিল নীল-চেলাঞ্চল বন্ধ নয়ন ধারা, 

সহসা প্রণবে পুরে অরণ্যে, চকিতে পুরিল বিশাল শূগ্ঠ, 

হলো রে জগত-জীবন ধস্যা, অনলে ঝরিল হবি। 

ভাসে দোমরসে সামগান, প্রকৃতি আঁকিল ছবি ॥ 

১মতাকু। দয়াময়! দেখুন, দেখুন-একটি স্ত্রীলোক পাগলের 

মতন আপনার আশ্রমের দিকে ছুটে আ”দ্ছে। 

রাম। তাইত হে, এ যে দেখছি বিপন্ন! হয়ত কোন দুর্কত্ত; এই 

রমণীকে আক্রমণ ক”র্তে এসেছে । 

নেপথ্যে । রক্ষা কর- রক্ষা কর-রাম! রক্ষা কর-_নরদেহধারী 

নারায়ণ ! 

রাম। ভয় নাই, ভয় নাই। 

( অন্বার প্রবেশ ) 

অন্বা। রক্ষ। কর হে ভার্গব। 

অত্যাচারে প্রগীড়িতা আমি! 

নহে, অমি না হতে নির্বাণঃ 

আহুতি দাও এ অভাগীরে ! 
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রাম। কে তুমি ?” 

অন্বা। ভবনে বান্ধবহীনা আমি, 
অত্যাচারে নিম্পেষিতা আমি ! 

দুবাজ্মার 'বিষবাঁণে জর্জীতিত্তা আমি | 

' বাম । কে তোমার ওপর অত্যাচার করেছে? 

 অগ্বা। আগে বলুন প্রভূ, আশ্রয় ধিলুম ? 
১ম তা। সে আর বঝ্ল্তে হয় না। ভার্গবের পাঁদপদ্মে যে দণ্ডে এসে 

প”ড়েছ, সেই দণ্ডেই আশ্রয় পেয়েছ । | 
. রাম। কে তুমি? কার কন্তা? ব্যাকুল না হয়ে আমার কাছে 
তোমার মনোবেদন। প্রকাশ কর । 

অন্বা। আমি কাঁশীরাজ-কন্তা অস্বা। আমার পিতা আমাকে ও 

আমার ছুই-ভগিনীকে বীর্য্যগুককা স্বয়বরা করেন। কিন্তু তৎপূর্ক্রে আমি 
শান্বরাজকে মনে মনে বরণ কবি। শান্তন্-নন্দন ভীম্ম আমানের তিন 

ভগিনীকেই সভামধ্য হ'তে বলপূর্বক গ্রহণ করেন। আমি ভীক্মকে 
আমার মনের কথ প্রকাঁশ ক”রে বলি, তাই শুনে তিমি আমাকে পরিত্যাগ 

করেন। আমি শান্বের কাছে গমন কণ্রূলে, অন্ঠপূর্ববা ঝলে তিনিও 

স্থামাকে পরিত্যাগ করেন। এই উভয় কর্তৃক পরিত্যন্ত। হয়ে আমি 

বান্ধবহীন! হ,য়ে ক্ষিতিতলে বিচরণ কঃর্ছি । 

রাম। বড়ই ছুঃখের কথ! রাজকুমারী ! তবে আমাকে কি কণ্র্তে 

হবে বল।' যদি শান্বরাজের কাছে যেতে ইচ্ছা! কর, তা, হলে বল। 
আমি শান্বরাঁজকে আদেশ করি। সে তোমাকে গ্রহণ করুক । যদি 

তীম্মের কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা” হলেও বল, আমি তীম্মকে আদেশ 
করি। 

ত্্থ!। ভীরু শান আপনার আদেশে আমাকে গ্রহণ ক”র্তে” পারে, 
কিন্তু ভীম্ম গ্র্দি আপনার আদেশ লান্ত না করে? 

রাম। তমি কি মনে ক'রছ, ভীম আমার কথা রা্থবে না? 
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. অস্বাঁ। মনে করা কি ভগবন্, সে নিশ্চিত রাখবে না। তীন্ম লুনধ 
দীস্তিক 'পমর্বিজয়ী | 

রাম। হু, তোমার অভি প্রার আমি শুদ্ধ করি ? 

অন্বা। ভগবন্! এই ভীম্মই আমার ছুর্দশার একমাত্র কারণ্! 
তিনি তাঁর এক অপ্রাপ্তবয়স্ক হ্রাতার জন্গ আমাকে হরণ করেছিলেন 1 

ভীম্ম প্রতারক, তাকে সংহার করুন । 

রাম । কিন্তু মা! বেধবিদ্গণের আদেশ-ব্যতিরেকে আমি বে অস্ত্র 

ধরি না। আমি পুর্বে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করে এই প্রতিজ্ঞা, করে” 
_ছিলুম। | : 

অন্বা। 'সেই সঙ্গে, এ প্রতিজ্ঞাও ত করেছিলেন প্রভু যদি ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুড্র ব্রহ্মদেষী হয়, আপনি তাকে বিনাশ করবেন | বদি 

কেহ ভীত হরে ণরণাপন্ন হয়, আপনি জীবন থাকৃতে তাকে পরিত্যাগ 

করবেন না। 'আর যে ব্যক্তি সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় কণ্র্বে 

আপনি তাকেও বিনাশ ক'র্বেন। 

রাম। এ গুহা কথ! তোমাকে কে ঝ্ল্লে ? 

অন্বা। আপনার প্রিয়শিষ্য অকুতব্রণ হোত্রবাহন। তিনি আশ্রয় 

ধিয়েছেন +লেই আজ আপনাকে পেয়েছি । আমি আপনার শরণাধিনী 

ভীম্ম সমাগত ক্ষত্রিয়বিজয়ী-_-এবং তিনি ত্রহ্মদ্বেধী কি না, সে পরিচয়ও 

আপনি অচিরে প্রাপ্ত হবেন। | 

রাম। নিশ্চিন্ত হও.রাজনন্দিনী! অক্কৃতব্রণ যখন তোমাকে আশ্রম 
দিয়েছেন, তখন আমারও আশ্রম্ন পেয়েছ--জেনে রাখ । এখন কেবল, 

একবার ব্দবিদ্গণের অন্কুমতির অপেক্ষা 

€ তাপসগণের প্রবেশ ) 

ত। ভগবন্ ভার্গব |. আঁমাদ্র প্রণাম গ্রহণ করুন। “এই যুবতী 
ইতিপূর্ব্বে আমাদের আশ্রয় গ্রহণ কঃরেছিলেন। এঁর অভিযোগ আছ্ছো- 
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পাস্ত শুনে, বিচার বিতর্ক ক'রে, আমর! স্থির ক/রেছি যে, ভীম্মই রমণীর 

একমাত্র ছুঃখের কারণ। তিনি ব্রহ্মচারী হয়ে স্বয়ংবর সভায়' প্রবেশ 

করেছেন, এবং যুবতীকে গ্রহণ ক”রে অপরের হস্তে প্রদান করেছেন । 

এতে তাঁর কপটত। হয়েছে । আপনি এই রমণীকে গ্রহণ কণ্র্তে তীদ্মের 

, প্রতি আদেশ করুন। 
রাম। আপনাদের আদ্শে শিরোধার্ধ্য ! 

হনঞ্ভক্ম দুস্থ 

ভীম্ম ও অকৃতত্রণ 

অকৃত। গাঙ্গেয়! আমি তোমার বধের ব্যবস্থা ক'রে এসেছি | 

ভীম্ম। কি করে প্রত? 

অকৃত। অভাগিনী কাশীরাজ-নন্দিনীর আর কেউ নাই দেখে, আমি 

তাকে আশ্রয় দিয়েছি । 

 ভীম্ম। আপনি আশ্রয় দিয়েছেন? 
অকরুত। « সত্যসঙ্কল্প ব্রদ্ষচারী! তুমি আমাকে বালিকার সঙ্গে তার 

রক্ষিরূপে প্রেরণ করেছিলে কেন? শান্বরাজের কাছে তাকে নিয়ে 

গেলুম। প্ৰপিষ্ঠ তাকে কটুবাক্যে লাঞ্ছিত ক'রে'দুর করে দিলে। এমন 
কি, তার কোমল শরীরে আঘাত পর্যন্ত ক'র্তে উদ্যত হ'ল! কি করি, 

তোমার নাম নিয়ে আমি পাষণ্ডের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করেছি । 

ভীন্ম। মহাত্ন! সে ত আপনার মহত্বের অনুযায়ী কার্য্যই 
হ'য়েছে'। 

অকৃত'। কিন্তু উদ্ধার ক'রে দেখি, “তাঁর কেউ নেই। সে শান্বকে 
হারালে, তোমাকে" হারালে, পিতাকে হারালে । এক মুহূর্তে গর্বিণী 
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রাজনরিষী নীচ ভিখারিণীর অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল! যুবতী দেখৃতে দেখতে 
উন্মাদিনী। কমলপল-কোমল, পাণিতল দিয়ে আমার পাদস্পর্শ ক'রে 
অভাগিনী অবিরল বাষ্পজল বর্ষণ ক”্র্তে লাগ্ল, আৰ মৃত্যু কামনা, কর্তে 
লাগ্ল। তার সে মর্ধভেদী অবস্থা দেখে, আমি আর স্থির থা”কৃতে 

পার্লুম্ না। গাঙ্গেয়! আমি ভবিষ্যৎ আর লক্ষা না ক'রে, তোমার ' 

প্রীতি বিস্থৃত হয়ে, বালিকাকে আশ্রয় প্রদান কস্র্লুম্ ৷ 
ভীম্,। পিতৃসখ!! আপনি আমার প্রতি স্নেহ কখনই বিস্মৃত হতে 

পারেন না। আমি পিতার কাছে শুনেছি, আপনার ভক্তি ও বিশ্বাসই 
একদিন পৌরব বংশকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছে । আপনারই ভক্তির 

টানে ত্রিপথগামী জননী. জাহ্নবী পৌরবের কুলবধূরূপে অবতীর্ণ ভয়েছিলেন। 
ন্নেহবশেই আপনি গুরু রামের সমীপে গমন না ক'রে, আমাদের গৃহে মঙ্গল- 

ময় পুরোহিত রূপে অবস্থান ক'র্ছেন। আপনি আমার প্রতি স্নেহবশেই 
বালিকাকে আশ্রত্ব দিবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, 

ব্রাহ্মণ, বালিক। আপনার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়নি। 

অকৃত। সে কি ভীম্ম, আমি যে নিজে উপষাচক হ'য়ে তাকে আশ্রয় 

দিয়েছি। বালিকা বরং আমাকে তোমার অন্গগত ও দুর্বল বুঝে আশ্রয় 
গ্রহণ ক"র্তে চায় নি। 

ভীম্ম। আপনি একটু সেই অবস্থা স্মরণ করে দেখুন ।, 
অকৃত। তাইত, এ তুমি কি ঝল্ছ? 
ভীম্ম। .অন্বা যর্দি আপনার আশ্রয় পেত, তা” হলে যুগ প্রলয় উপস্থিত 

হত। আমি আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পার্তুম্ না। সেই 

অন্ঠাভিলাষিণী রমণীকে গ্রহণ ক”রে বিচিত্রবীধ্যকে প্রদান কষ্র্তূম ! আপনি 
বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখুন। 

অকৃত। না, অভাগিনী আমার আশ্রয় ত গ্রহণ করেনি । 
তীম্ম। সে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। 
অক্কৃত। কেন গাঙ্গেয় ? 



৬৪ ভীন্ম 

ভীস্ম। কেন? তবে শুনুন ব্রাহ্গণ। আমার গুহা কর্ণ শ্রবণ 

করুন। আমি নর-নারায়ণের আগমন-প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ রহ্ষত্ধ্যব্রত 

অবলদ্বম ক'রে বসে আছি । আমি সেই উভয় মুষ্িকে এক রথে দেখব 

এবং আমার একমাত্র পুজোপকরণ শস্তর-পুষ্প তাঁদের চরথে অঞ্জলি দিব। 

সত্যের পথ রুদ্ধ ভ'লে আর ত তারা এখানে আ+দ্তে পারতেন না! আমি 

দিবারাত্র বিনিদ্র ভয়ে সেই পথের দ্বার রক্ষা] কঃর্ছি। 

অক্কৃত। কিন্ত আমি মে তাকে গুরু রানের আশ্রয় গ্রচ্ণ কণর্বার 

-উপায় ক'রে দিয়েছি । সেকি আশ্রয় পাবে না|? 

ভীম্ম। আশ্রয় পেলেও আমার আর ভয়ের কোনও কারণ নাই।, 

আপনার আশ্রয় গ্রহণ কম্র্ধার পর, আপনাৰ আদেশে সে যণি জানদগ্যের 

আশ্রয় গ্রহণ কঃর্ভে থেত, তা হলে আমার ভয়ের কারণ ছিল। আপনি 

নিশ্চিন্ত ভন, ব্রাহ্মণ, আমি নিরাপন। 

(স্থনন্দের প্রবেণ ) 

স্ু। মহারাভ।  খধি জামণগ্ন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক"্র্তে 

এসেছেন । ৰ 

** ভীম্ম। কত দুরে মন্ত্রী? (পরশুরামের আগমন ) আম্মুন ভগবন্-- 

দাসের গৃহ পৃবিত্র করুন! আমার পরম সৌভাগ্য, রাজা বিচিত্রবীর্যের 

ভাগ্য, রাজ্যের ভাগ্য-_রাজগৃহে আপনার পদধূলি পতিত হ'ল। 

অকৃত ১ দৃঢ় প্রতিজ্ঞর ঘনাবরণে সৌম্য বদনকান্তি আচ্ছাদন ক/রে 

শুরু ভীগ্মের কাছে আগমন ক"র্ছেন-দৃঢ প্রতিজ্ঞার আবরণে মুখকমল 

আবৃত ক"রে শস্তমুনন্দনও গুরুকে অভ্যর্থনা ক'র্ছেন! তাই ত, করুণায় 

আর হয়ে আমি পৃথিবীতে কি ভীষণ ঘটনার সুচনা কণ্র্লুষ ! 

( সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্য্ের প্রবেশ ) 

(সকলের রামকে প্রণাম করণ ও পাস্ঠ অর্থ প্রদান ) 



ীনস 

দৃত্য। দয়াময়! এই আমার জ্যেঠঠ পুত্র ব্রঙ্মচারী তীন্ম-.আর উই" 
“আমা কনিষ্ঠ পুত্র হস্তিনাপতি বিচিত্রবী্ধ্য! আমার এই পুক্রদ্বয়কে 
আশীর্বাদ করুন ! 

রাম। এই তোমার পুক্র বিচিত্রবী্ধ্য ? এরই জন্ত কি, রাজমাতা, 
ভীম্ম কাশীরাজের তিন কন্তাকে স্বরংবর ভা! থেকে বলপূর্বক গ্রহণ কবে, 
এনেছেন? 

সত্য। আমি রমণী--আমি ত এর যথাবথ উত্তর দিতে পা*র্ব না 
প্রভু! আনার পুন্র সম্মুখে, তাকে জিজ্ঞাসা ককন। . 

রাম। , তা; হলে মা তুমি তোমার, কনিষ্ঠ পুন্রকে নিয়ে অস্তঃপুনে 
গমন কর।, আমাদের কথোপকথন শোন্বার তুমি অধিকারিণী নও । 

সত্য। প্রভু! দাঁসেদের উপর ক্রোধ কম্র্বেন না। আমরা 
আপনার আশ্রিত ৷ 

 রীঈ। কেউ কারও আশ্রিত নয় না ! আশ্রয় এক-_তার নাম সত্য । 

রাজ! যেমন প্রজার আশ্রয় প্রজাও তেমনি বাজার আশ্রয় । আবার রাজা 

প্রজা বাজ্য- সমস্তই সেই এক সত্যকে অবলম্বন ক'রে দীড়িয়ে থাকে । 
সত্যের অপলাপ ভুলেই ধ্বংস প্রাপ্ত ভয় । 

স্ত্য। প্রভু! আমার পুজ্রের কোনও অপরাধ নেই। ন্ডিগ্ম 
সত্যাশ্ররী । সত্যাত্রয়ী বলেই তিনি ব্রশ্মচর্যযব্রত অবলম্বন করেছেন, 

রাজ্যত্যাগে সন্ন্যাসী হয়েছেন ! 

রাম। সেই জন্যই কি তিনি কাণীরাজের কন্ঠার উপর অধিকার 
স্থাপন ক'র্তে গিয়েছিলেন? আমিও ত আ-কুমার ্হ্ষচারী রানী | কিন্তু 

নারী সম্বন্ধে বিসংবাদ ঘটিতে পারে এমন ব্যাপারে আদি কখনও লিপু 

হইনি! 

স্ু। মা! খধযির আদেশ পালন করুন। আর এখানে মুহুর্তের জন্য 

থাকবেন না। 

সত্য । আমি থা”কৃব না, বল কি স্ুনন্দ! আমার জীবনমরণ নিয়ে 
৫ 



এই প্রশ্ন-আমি অন্তরালে ছাড়িয়ে গাণক্ব? ভীম্ম! তুমি রবির 

প্রশ্নের উভর দাঁও। রী 
ভীম্ম। ব্রহ্মধি! আপনাতে আমাতে গ্রতেদ আছে! আপনি ব্রাহ্মণ, 

আমি ক্ষত্রিয় । যেখানে বীরত্বের অভিমান নিয়ে কথ! তয়, সেখানে ব্রাহ্মণ 

,নিস্তন্ধ থাকৃতে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় পারে না । কাশীরাজ কন্তাগুলিকে 

বী্ধাশুন্কা করেছিলেন ঝলে, আমি ব্রহ্মচারী হয়েও ভূপাঁলগণকে পরাজিত 

করে তাদের গ্রহণ করেছি ; গ্রহণ করে আমার বাজাকে উপচৌকন 

_দিয়েছি। ্ 
রাম। অস্বা তোমার প্রতি অন্রাগ্রিণী ছিলেন নাঁ। তুমি কি 

বিবেচনায় তাকে হরণ কবে আবার বিসর্জন করেছ? তিনি তোমা 

5তেই ধর্মচযুতা ভ/য়েছেন। ্ 
ভীষ্ম | ধর্মচাতি হয়েছে বটে, কিন্ত তাতে কাশীরাজকন্যা যত 

অপরাধী, আমি তত নই | 
রাম । তুমি বলপুর্ধক তাকে গ্রহণ ক/রেছিলে, স্ৃতরাং এখন অন্ত 

কে আৰ তাঁর পাণিগ্রন্ণ করবে? তুমি ভরণ করেছিলে ঝ'লে' শান্বরাজ 

তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন। অতএব তুমি আমার নিয্বোগান্ুসারে 
খ্সন্বাকে গ্রহণ কব। তা হলেই রাজকন্যা আপনার ধন্মলাভে সমর্থ 

ভবেন। 

ভীম্ম। ক্ষমা করুন খবি, বিচিত্রবীর্ধ্কে আমি এ কন্তা দিতে পার্ব না। 

রাম। ভীন্ম, আমার বাক্য প্রণিধান কর। 
ভীম্ম। প্রণিধান করেই আমি কলেছি। পুর্বে ইনি আমাকে 

বলেছেন আমি শান্বরাজের প্রতি অন্ুরাগিনী হয়েছি, তার পর আমার 
অন্মতি নিয়ে ইনি শান্বের কাছে গিয়েছিলেন । শান্ব প্রত্যাখ্যান কণ্র্লে 

কি হ'লে, ত1 জানবার আর আমার প্ররোজন নেই ! আমার এইরূপ 
একটি ব্রত, আছে বে, আমি গ্ভয়, অনুকম্পা, অর্থলোভ বা অন্ত কোন 

অভিলাঁষের বশীভূত হ'য়ে কখনই ক্ষত্রিয়-ধর্ম পরিত্যাগ ক'র্ব ন|। 



ভীম্ম 

চা আপনার প্র ব্রতের জন্তই ভীগ্ম নামের গৌরব। ও নাঃ 

মান্তফেবের নি। দেবতার! ছুন্দুভি-ধ্বনির সঙ্গে আকাশ তে ওই নাঃ 

আপনাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন । যে ধিন ব্রতের সামান্য মাত্রও ঙ্সহাঃ 

কবে, সেই দিন বায়ুর ফুৎকারে ওই নাম 'চূর্ণ হ'য়ে আবার আকা 

মিশিয়ে যাবে। গাঙ্গেয়! আর ধরণী ও নামের গন্ধ পর্ধ্যস্ত খুঁভে 

পাবে না। 

রাম। দেখ ভীন্ম, তুমি ঘদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তা? ভে 

ঘি আজই অমাত্যগণের সঙ্গে তোমাকে সংহার ক'র্ব। 

ভীম" ক্রোধ কণ্রবেন না প্রভৃ! 
রাম । . ক্রোধ কি, আমিও সম্যক গ্রণিধান কণরে তবে তোমার কাটে 

এসেছি | 

ভীম্ম। আমাকে ক্ষণ করুন| 
রাই | ও সব বালকোচিত বাকা শোন্বার জন্ধ আমি আসিনি। 

ভীম্ম। আমি যা পা"র্ব না, ভার জন্ত আমাকে অনুরোধ কণ্র্বে 

না। আমি আপনার শ্রীচরণ গ্রহণ ক'রে ব'ল্ছি* আমি ধর্মতিঃ কোন: 

অপরাধ করিনি । র 

রাম। তুমি নিজেকে অপরাধী মনে নী কণ্রতে পার। কিন্তু ধর 

ধর্ম্োপদেষ্টা, তারা তোমাকে অপরাধী স্থির ফ'রেছেন। ,আমি তাদের 
অন্ুজ্ঞায় তোমাকে ঝল্তে এসেছি, তুমি বালিকাকে গ্রহণ ক 

ধন্মান্ুমোদিত কার্ধ্য করু। নতুবা যুদ্ধের জন্ প্রস্তুত হও । , 

তীম্ম। ভগবন্! আপনি যে আমার সঙ্গে বুদ্ধ ক”র্তে চাচ্ছেন, ত 

কারণ কি? আমি বালক ও আপনার শিষ্য, আপনি আমাকে চতুর্বি 

অস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন । 

রাম । তুমি আমাকে গুরু ব'ল্ছ, তবে কি নিমিত্ত আমার*প্রিযিষ্ঠা 

ক'র্তে কাশীরাজকন্তাকে গ্রহণ কপ্রৃ না। আমার বাঞ্্য রক্ষা 7 

ক'র্লে আমি কখনই ক্ষান্ত হব না। তুমি একে গ্রহণ করে আপনার কু 



ভীম 

রক্ষা কর। এই রাজকন্া তোম৷ কর্তৃক পরিত্যন্তা হয়ে নিতাস্ত দিরাশ্রয় 
হযয়েছেন। 

তীম্ষণ। তবে শুনুন ব্রহ্গধি! আপনি আমার পুরাতন গুরু বলেই 
আপনাকে সন্তুষ্ট ক”র্বার চেষ্টা ক”র্ছি। 

রাম। তা” হ'লে তুনি বালিকাকে গ্রহণ কণ্রুবে না? 

ভীম্ম। কিছুতেই না। আমি ইন্দ্রের ভয়েও স্বধন্ম ত্যাগ কণর্ব না। 
ভূজঙীর স্যার পরপ্রণরিনী রমণীকে স্বগৃহে প্রবেশ করিতে দেব না। এখন 

.শোপনি প্রসন্ন ভউন, অথবা আপনার যা অভিলাষ ভয় তাই করুন৷ 

রাম। অন্ত ইচ্ছা আর কি আছে-ভীম্ম! আমি সংকল্প কবে 

এসেছি, যর্দি আমার কথা না রক্ষা কর্, তাহলে বুদ্ধ ক'রে তোমাকে কথা 

রক্ষা কণর্তে বাধ্য করাবো । 

ভীম্ম ৷ মা, এই যুদ্ধকামী ত্রাহ্গণের সঙ্গে আমায় যুদ্ধের অন্সমন্ি 

করুন। | 

সত্য । গুরু যখন অতিথি হয়ে যুদ্ধ ভিন্ন অন্ত কিছু প্রার্থনা! করেন না, 

তখন তুমি নিঃসক্কোচে তাকে যুদ্ধ দাও । ূ 

( গঙ্গার প্রবেশ ) 

গঙ্গা । রক্ষা কর, কর কি কর কি পুক্রু, 
গুরুসঙ্গে রণ-পণ ক”্র না ধীমান্। 
খবি-পুজ্য ব্রহ্মবাদী রাম সনাতন 
নর্ণেহে দেব নারায়ণ _ 

ধর না ধর না অস্ত্র তাহার সংহারে । 

ভীম্ম। কেবা গুরু? গুরু বলে রাখিলাম মান-- 

রণ ধরিনু বারবার । কিন্তু দেবী, 

গুরু যদি নিজে করে গুরুত্ব বর্জান, 

আমি নহি অপরাধী । ্ 



ভীন্ষ 

গঙ্গা । ব্যোমকেশ-তুল্য এই ভীম পরাক্রম 
একাধিক বিংশবার ক্ষত্রঘাতী রাম-_ 

রক্ষা কর দেবব্রত, তার সনে কর না সংগ্রাম । 
ভীম্ম। সেই গর্ব চুর্ণ তার হবে এত দিনে । 

. সে সময় ধরামাঝে 

ভীম্ম তুল্য ক্ষত্র জন্ম করেনি গ্রভণ* 

ক্গত্রনাশী রাম সে কাবণ। 

ভৃণদধ্যে অগ্মি বথা হয়ে প্রজ্জলিত 

মুহুর্তে সকল দগ্ধ করে -- 
আপনার আবেগের ভরে 

সেইমত বালবুদ্ধ করিয়া নিধন, 

জগতে ছুদ্ধার্য নাম লয়েছে রাহ্গণ | 

সে নাম মুছিয়া দিতে 

ভার্গব-বিজয়ী ভীতক্ম জন্মেছে ধরায় । 

গঙ্গা । কি দেখিছ নীরব নিশ্চল 

ধর পুজ্রে, নিষেধ করন সতাবতী ! 

সময়ে আমার পুরে উত্তেজিত করে, 

বিমাতার যোগ্য কার্ধয কগরোনাকো নারী ! 
সত্য। ভীম্মের জননী আমি । 

ভে জাহ্নবী, তুমি দেখি বিমাতা। তাহার । 

সপ্ত পুলে নিজ হস্তে করিয়া সংহাঁ 

দেবতার রূপ ধরে আমার পুজের গর্বশিরে 

দংশন করিতে তুমি এসেছ নাগিনী ! 
গঙ্গা । গুরু শিষ্কে হবে রণ ? 

সত্য। অদৃষ্ট লিখন-_কেঁবা বুঝে, কেবা মুছে “তারে । 

দেবতার অভিমানে 



৫) ্ 

সপ্ত পুজ্র দিলে বিপর্জন । 

, এত কাল বাস ক+রে লেবী, 
বুঝিলে না, 

ক্ষব্রিয়ের অভিমান 

কি প্রচণ্ড দারুণ ভীষণ ? 

' সর্বভূত হিতৈষিনী দেবতা পুজিতে ! 
আশীর্বাদ কর মোর ব্রঙ্গচারী স্থতে, 

গুরু শিষ্যে বরণে যেন. 

গুরুপদে পেয় শিষ্ বিজয়-অঙজলি | 

গঙ্গা । এসেছিল 

সতিনীরে করিতে দর্শন । 

আপিনাছি দেখিতে ভগিনী, 

কার করে পুভ্রে মোর করেছি অর্পণ ' 

দেখিয়া পরম গীতি, শুন সত্যবতী ! 

আজি তে গাঙ্গেয়ের তুমিই. জননী ! 

শুন নবেশ্বরী, 

আঁশীর্ববাদে একমাত্র তুমি অধিকারী ! 
সশিষ্য ভীম্ষমের সনে, 

নে ভাগব ! কশ্রনাকো রণ ! 

ভের অস্তরীক্ষপরে কাতারে কাতারে, 

কাতরে দেবতা তোমা করে নিরীক্ষণ । 
বাম । এক মাত্র পণ-- 

"এই কন্তা ঘি ভীল্ম করে মা! গ্রহণ, 

গবেই নিবৃত্ত হব আমি । 

নহে বুদ্ধ ৮ বুদ্ধ দাও শাস্তন্-নন্দন ! 



তীম্ম 

সত্য । যুদ্ধ দাও, দেবব্রত ! 

ভীম্ম। দিব যুদ্ধ তোমারে ভার্গব ! 
কষত্রধন্মপরায়ণ যগ্ঠপি ব্রাঙ্গণ 
স্ষত্রে করে সমরে আহ্বান, 

ব্রহ্মবধ নাহি হয় তাহার সংহারে । 

যাও বিপ্র, রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র াঝে। 

ক্ষত্রিয়ের প্রতিনিধিরূপে, 

দেব-খধি-অশ্রুজল সনে 
মম শরাসন-ক্ষিপ্ত বাণ-মধুপানে 
তোথানে করিনু নিমন্ত্রণ । 

অক্কৃত। আমিকি করিব দেবব্রত ? 

ভীম্ম। গুরু সঙ্গে যাও মহামতি ! 

রাম। দেব-সিদ্ধচারণসেবিতে জঙ্ন স্সুতে ! 

হাসিমুখে সপ্তশিশু করেছ বর্জন, 

বুঝ 'নাই, শোক কাদে বলে। 
এবারে কিঞ্চিৎ তার লহ আস্বাদন । 

রণক্ষেত্রে মৃত-পুজ্রধেহের উপরে এস, 
শোকাশ্রর জোতরূপে বহিতে জাহুবী ! 

ভাক্ম। ( অকৃত ব্রণের প্রতি ) 

যাও বিপ্র, সঙ্গে বাঁও, পুজহীন কুমার ভার্গব। 

কুরুক্ষেত্রে যেই স্থানে 

পিতৃপুরুষের পিও দিয়াছেন খাষি, 

সেথ। বলি গলদশ্দানে 

পুক্ররূপে ভার্গবের করহ তর্পণ। 

নাগ 



তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম দুশ্্য 

পরশুরামের আশ্রম নিকটস্থ পথ 

শান্ধ ও অকৃতব্রণ 

শ1। ভীম্ম-ভার্গবের যুদ্ধ কি বথার্থ ই হবে? 

রুত। তাতে কি আর সংশর আছে শান্রাজ ! দেখছ না! যুদ্ধের 
প্রারস্তেই আকাশ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হ'য়েছে! প্রতি, অশ্রভবা 

মেথের অন্তরালে এক একটি শ্লানমূখী দেবত! আশ্রয় গ্রহণ ক/র্ছে। এক- 

দিকে ত্রিলোকবাসীর প্রির তপোনিষ্ট ধষিশ্রেষ্ঠ ভার্গব, অন্যদিকে ত্রিলোক- 

বাসীর প্রিয় মতানিষ্ঠ চিরত্রহ্ষচারী শাস্তন্ছনন্দন। কেউ এ যুদ্ধ দেখতে 
সুখী নয়। দেবতা বিপন্ন, কার যে জ্য় কামনা ক*র্বেন, তা বুঝতে 

পা'র্ছেন না। অথচ তারা এ অপুর্ধর দ্বৈরথ-ুদ্ধ দর্শনের লোভ সংবরণ 
ক'র্তেও পারছেন না। যুদ্ধ হবে কি শান্বরাজ, এ যুদ্ধ ত তুমিই 

বাশিযনেছ .. 

শা। আমিই ঘর্দি এ থেচিনীয় যুদ্ধের কারণ, তবে আমার সঙ্গে 

না ভয়ে ভীম্মের সঙ্গে জামদগ্ন্ের এ যুদ্ধ হচ্ছে কেন? অত্যাচার 
ক'রলুম্ আমি, ভীম্মের উপর অন্বার এ প্রচণ্ড ক্রোধ হল কেন? 

অর্ুত। তা জানি না। স্ত্ীরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেন না, 

আমি তোমার এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব? যদি বুঝতে চাও, আর যদি 

বুঝতে সাহস থাকে, ত৷ হলে রাঁজা, অন্বাকেই তুমি এই প্রশ্ন কর না 

কেন? ; 

শ। কোথায় অন্ধাকে পাব ?' 

অকৃত। কোথায় পাবে তাও জানি না । যদি তাঁকে সন্ধান কে 



ভাক্ষ ৭৩" 

অনুনয়ে" বিনয়ে এখনও সন্থষ্ট কণরূতে পার, তা” হ'লে শাহরাজ, এখনও 
তুমি জগতের মতা উপকার সাধন কণর্তে পার। মুর্খ রাজা, তোমার 
দুর্ব্যবহারে আজ তুষার প্রজ্বলিত ভয়ে উঠেছে। চীরধারী জটাভার- 

বিমণ্ডিত রজোগুণ-বিরহিত মহাত্মা রাম, তোমাদের অত্যাচার থেকে এক 

নিরাশ্রয়াকে রক্ষা ক'র্তে, তার পরিত্যক্ত পরশু আবার গ্রহণ ক'রেছেন। 

যাও রাজা, যাও। রামের পরশু যদি ঠোমার স্বন্ধে পতিত হ'বার 

অভিলাষ. না কর, তাহলে যেমন করে পার, অন্বার সন্ধানকর। দে 

কোন উপায়ে এই অনর্থকর সংগ্রামের নিবৃত্তি কর। ওই ু ্দুভি বাজল। 

ওই শুন ধষিকঠের বেদধ্বনি।, ওই দেখ দেবতার দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত গগন 
পরিপূর্ণ হরে গেল। .বুঝি, দ্বৈরথ সমরের প্রতিদ্বন্দিযুগল এতক্ষণ পব- 

স্পরের সম্মুখীন হ/য়েছেন। বাঁও শান্বরাজ, এ অনর্থের একমাত্র কারণ 

শ্কুগি।,. তোমাকে দেখে আমার ক্রোধ প্রজ্জলিত ভয়ে উঠেছে। যদি 

এখনও কোনও প্রকারে অন্বাকে প্রসন্ন করতে পার, তা” হলে স্থুধু তুমি 
সেই প্রচণ্ড তেজন্িনী রমণীকে পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেবতার 
আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। 

[ অকরুতব্রণের গ্রস্থান। 

শান্ব। কোথা অন্বা, কে দিবে সন্ধান ? 

ওই দুরে দড়ায়েছে ত্রহ্ষাবাধী খষিণ 
ভূমিস্পর্শী শুভ্রজটাভার-_ 

শুভ্র শৈল-প্রাকারের তুলগ শির হ'তে, 

হিম-নদী বাঁধা যেন নিথর তরঙ্গে । 

সঙ্গে ওই খাষিসজ্ঘ বেদগাঁনে রত, 
করিতেছে ভার্গবের কল্যাণ কামনা | 

এ দিকে পাতুর বর্ণ হয়-যুক্ত রথে 

শুভ্রবাসা শ্বেতোফ্রীষ-ধারী ব্রহ্মচারী 

মন্তকে পার বর্ণ ছত্র আবরণ 
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রণ-প্রতীক্ষার় ওই শান্তমু-নন্দন | 

মধ্যে শৃন্ত--মজ্ঞাত অরূপ সমীরণ | 

কোথ। অন্বা ? রমণীর হোথ। কোথা স্থান ? 

কোথা অশ্ব! কে ধিবে সন্ধান ? 

(গঙ্গার প্রবেশ ) 

গঙ্গা । অন্বার সন্ধান চাও রাজা ? 

শান্ধ। কেমাতুমি? 

গঙ্গা । পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ? 

অভিলাষ থাকে নর্ণি অন্থর সন্ধানে, 

এন মম সনে। 

ভাম্মবধ সঙ্কল্প করিয়। 

একাকিনী প্রায়োপবেশনে নারী 
বপিয়াছে তটিনীর তীরে । 

প্রতিভিংসা,চোখে জলে অনলের প্রায় । 

শুদ্ষপ্র।ঘ তটিনীর কায়-_ 

ভলজন্ত মরিছে উত্তাপে । 

তোমার ভাবণন্পাপ করহ স্মরণ | 

ভীঙ্ষের নিধন-- জেনো রাজা, 

' ক্ষত্রকুল বিনাশের প্রারস্ত সুচনা । 

1 

নাশের সমস্ত পাপ-_ 
অনাথিনী ক্ষত্রনারী তীব্র অভিশাপ-_ 

সমস্তই তব শিবে পড়িবে রাজন্। 

বিলম্ব কর না--এস ত্বর! 

ভীম্মের পবিভ্র রক্ত ৪ 

সিক্ত না করিতে ধরণীরে, 



ভীম 

না উঠিতে ত্রিভুবনে শোক-কোলাহুল 
রমণীরে তুষ্ট কর তুমি । 

শান্ধ। চল মা-পেখাও তারে। 

আত্মবলিদানে ধরি তুষ্ট হয় নারী, 
আত্মবলি দিব তার পদে ! 

ভ্বিতীয্ দুস্্য 

রণস্থল 

(রাম ও ভীদ্দের প্রবেশ) 

রা্। ফ্কুলপ করে স্বস্তায়ন কাধ্য শেষ ক"রেছ গাঙ্গেয় ? 
ভীম্ম। আজ্ডে প্রভু করেছি । 

বাম। ব্রাঙ্মণৈর আশীর্বাদ গ্রহণ কবেছ?, 

ভীম্ম । ক”রেছি। 

রাম। আমিও প্রস্তুত ভয়েছি। তা” ভলে আর বিলম্ব কুঃরু,না,। 
ত হয়ে রণ-প্রাঙ্গণে চল । 

ভীম্ম। আমি ত অগ্রেই প্রস্তত টি ধধি, কিন্ত আপনি প্রস্তত 

হয়েছেন কই? 
রাম। প্রস্তত'না হলে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান ক*র্ব কেন ? 

ভীম্ম। কই, আমি ত দেখতে পাচ্ছি না ব্রাহ্মণ! সেই জন্য আপনার 
সঙ্গে যুদ্ধ ক'ভে আমার উৎসাহ ভচ্ছে না। আপনি, যণ্ধি ঘুদ্ধে অভিলাষী 

হন, তা হ'লে রথে আরোহণ করুন, এবং কব্চ ধারণ করুন। . 

রাম। (সহান্তে ) ভীন্মখু মেপি্না আমার রথ, চারি বেদ আমার' 
অশ্ব, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতা। গায়ত্রী আমার বম্মী। 

শা 



৬ ' ভীম্ম 

'* ভীম্ম || ব্রহ্মবাদী খধি, আপনার সে বর্ম, আপনার সে রথাশ্ব, 
আপনিই দেখতে পান। জগতে সেরূপ ভাগ্যবান কয়জন আন ? 
'দেবতারাও তা” দেখতে পান কি না সন্দেহ। সেইন্দ্রাদি দিকপালের 
দর্শনীয় অপূর্ব রথ কবচ, আপনি ইন্দ্াণিকেই দর্শন করান। আমি দেহ- 
ধারী ত্রান্ষণ, নই-_ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যে রণসজ্জ! সংগ্রহ ক"রে যুদ্ধ করে, 
ক্ত্র-ব্রতধারী ব্রাহ্মণ, আপনাকেও তাই ক"র্তে হবে। লোকে যে বঝল্বে 
রথারোহী শাস্তন্ু-নন্দন, ভূতলস্থ ব্রাহ্মণের অঙ্গে শর নিক্ষেপ করেছে, আমি 

সে ছুর্নাম গ্রহণ ক"র্তে জন্মগ্রহণ করিনি? মানুষে দেখতে প্রায়, এমন 
রথে আরোহণ করুন ; মানুষে দেখতে পান, এমন কবচ পরিধান করুন; 

"মানুষে দেখে বিম্মিত হয়, এমন সারথিকে রথের ভার প্রদান করুন । 

নইলে আমি যুদ্ধ ক'র্ব না। আপনাকে পরাজিত জ্ঞান ক”রে সমরক্ষেত্র 

পরিত্যাগ কণ্রব। 

রাম। একান্তই দেখিবে গাঙ্গের ? 

ভীম্ম। একান্তই দেখিব আমি । 

রাম । যে মনে রচেছে বিশ্ব দেব প্রজাপতি, 

যেই মনে লীলামরী দেবী ভগবতী, 

ইচ্ছাময় বিভ নারায়ণ 

সংকল্প-কারণ সেই মন দাও জাগাইয়া | 

কল্পনায় জাগরে স্তন্দন স্ুশোভন, 
কল্পনায় যুক্ত 5ও চিত্রাশ্থের সনে, 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হও সারথি আমার । 

( পট পরিবর্তন ) 

* তীম্ম। হের প্রভু! অদ্ভুত দর্শন, 
বিভ্তীর্ণ নগরোপম, দিব্যার্বশৌভন-- 
আমুধ কব্চ হের পুর্ণ ভারে ভারে-_ 



ভীয্ঘ ু্টৎ 

সুসজ্জিত হৈম অলঙ্কারে 
'লাঞ্জিত করিয়া রবি শশী 

কি অপুর্ব্ব পিব্য রথ 
সহসা জাগিল রণস্থলে ! 

হের, ধন্পু করে করিয়া ধারণ 

অঙ্গুলিত্র ভুণীর বন্ধনে 

পৌরবের ভিতকারী বেপজ্ঞ ব্রা্গণ 

সারথি কসেছে তব রথে । 

- ধঠ্ঠ আনি শুন হে ভার্শব। . 

( পট পর্সিবর্তন-_ পুব্ব দৃশ্য ) 

সঙ্কল্ল করেছি মনে মনে, 

যে রথে করিরা আরোহণ 

ব্ষ্ঃবান্ত্রে সুসজ্জিত বিভ্তু নারারণ 

ষষ্ট অবতার ভঙুপতি, 

কাত্তবীষ্যে সবংশে বধিলে, 

একাধিক বিংশ বার ক্ষত্র বিনাশিলে-_ 

জেগেছিল সাধ ননে 

হে গুরু, হে পবিভ্র ভার্গব । 

রণ দিব রথারোহী সে রামের সনে । 

রাম। তবে অবিলম্বে এস রণাঙ্গনে । 

ভীক্ম। প্রণমি চরণে গুরু, 

কর আশীর্বাদ, এ নব দ্বৈরথ-যুদ্ধে 

শিষ্য যেন হয় রণজয়ী | 

রাম। পরম সন্তুষ্ট আমি তব আচরণে, 

ঝর ঝর অশ্রু বিন্দু ঝরিল লোচনে 

হে গাঙ্গেয়! সে সর্ব আশীষ-রূপে 



ভীক্ষ 

তোমারে করিনু আনি দান । 

ধৈর্য ধরি সসতনে কর সংগ্রাম | 

তুমি 5 জয়ী কিন্বা জয়ী হয় রা, 

ভুবন হউক পূর্ণ তোমার গৌরবে। 
খধি-বাক্যে বালিকার লইয়াছি ভার, 

জন আমীব্বাদ, ভীম্ম, করিতে নারি । 

ভীশ্ম । আর প্রয়োজন মোর নাতি তপোধন, 

অজ্ঞাতে করেছ শিষ্যে বিশ্বজরী তুমি । 

এবে ধন্মবাক্য গ্রভ; শুনাব তোমারে , 

অগ্ভাবধি পিত্র শরীরে 

বঙ্গবিষ্ভা, স্তমহতৎ তপস্যা চরণ, 

ব্রঙ্গতেজ, বে সনতিন"- 

যাহা কিছু করেছ অর্জন খষিরাজ, 
'ভাঁভে না হানিব আমি শর । 

শন্প ধ'রে ক্ষত্রিযত্ব করিয়। গ্রতণ 

ন্ষত্রতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ, 

শুদ্ধ মত তারে ্ 

নিক্ষত করিব স্মামি বাণের প্রসাব । 

তৃতীম্ দুশ্শ্য 

নদীতীর 

অগ্থ। 

( নেপথ্যে মেঘ গর্জান ) 
অন্া। ' বাজ, বাজ, ছুন্দুভি আবার বাজ্। দেবতার ছন্দুতি-_ 

আবাঁর বাজ । আকাশে বেজে বেজে জগৎকে শুনিয়ে দে--“প্রবলকে 



ভীন্ম ৭৯৮, . 

স্তত্তিত ,ক'র্তে, বান্ধবহীনা অবলাকে রক্ষা করতে, দেবতার /অভয়বাণী 
স্বরূপ মামি আছি ।” দে ছুন্দুভি, শুনিরে দে-“ক্ষত্রকুলান্তক রামের 
প্রচারে ছুর্দীস্ত ভীয্ের নাশ হ'ল, আবাব ক্ষপ্রিয়কুল নিশ্মুল হল 1” 

জাগে মা কুমারী কুষ্ে, চতুর্ভূজে দেবী কপালিনী ! 
বালার্কসদ্রশাকারা জাগো! জাগো শক্তিধরা 

গ্রামে বিজয়প্রদা তে বরদা, জাগো সনাতনী ! 

ধরিয়া কুমারী ব্রত অনশন করি মাত্র সার 

 বান্ধববিহীনা নারী পৃজে তোমা স্থরেশ্বরী, _ 
পরুমাত্র আকিঞ্চন দুর্দম সে ভীম্মের সংহার । 

( গঙ্গার প্রবেশ ) 

গঙ্গা। কেন কাণীরাজ-নন্দিনী, তুমি এই কঠোর অনশন-ব্রত ধারণ 

ক'রে, এই ক্ষুদ্র আোতস্ষিনীতীরে বসে আছ ? 

অশ্ব! । কে তুমি দেবী? 

গঙ্গা। আগৌতুমি আমার কথার উত্তর দীও। যেহেতু তোমাৰ 

রূতের উদ্দেস্ত বুঝতে পার্ছি না। 

অস্থা॥ আমি ভীম্মবধের সংকল্প ক'রে এই কঠোর কুল শকিতণ' 

কঃরেছি। 

. গঙ্গা। এই ত দেখলুম, কুরুক্ষেত্রে ভীম্মভার্গবে যুদ্ধ হচ্ছে 
অন্বা। যুদ্ধ কি তুমি নিজের চক্ষে দেখে এলে? 

গঙ্গা। নিজের ' চক্ষে দেখে এলুম। ভীনম্মের পক্ষে তাঁ্ববীর্যাই 

বথেষ্ট। তুমি মাঝখান থেকে, এ উগ্রতগন্তায় প্রবৃত্ত কেন? তোমার 

তপন্তার উ্ত্তাপে ক্ষুদ্র নদীর জল উষ্ণ হয়ে উঠেছে। বসে! তুমি 

তপস্তা। থেকে নিবৃত্ত হও । 

অন্থা। ঠিক ঝল্ভ দেবী,*-ভীগ্ষের লংহারে ভার্গব-বী্যই মথেষ্ট ? 

গঙ্গা'। কেন, তুমি কি সন্দেহ কর? 



" তীক্ষ 

অন্বা। গুরুশিষ্যে রণ, তাই দেবী প্রতিক্ষণ 

সন্দেত জাগিছে মোর মনে । | 

পাছে করি রণজয়, ৃ 

করুণায় আগ্রচিন্ত মহাত্মা ভার্গব 

হন ক্ষান্ত ভাম্মের সংভারে । 

তাঁই, অনরুদ্ধ করিতে সে করুণার ঘর 

বসেছি কঠোর পে তটিনীর তীরে। 

গঙ্গা। চিরসত্যাশরত্বী ভাচ্ম সাধু ব্রহ্মচারী, 
তুমি লে! কুমারী । সংসারে আশ্রক্-প্রাপ্তি 
একমাত্র উদ্দেস্ঠ তোমার । 

তাজ এ দারুণ অভিমান-_ 

ধর নারী রমণীর প্রাণ ! 

আঙ্্য় কর্ভ বালা অপর পার্দপে, 

জগতে গৃহিণীরূপে কর অধিষ্ঠান । 

অন্বঃ। এখনও শ্রদ্ধা আছে, কেন শ্রদ্ধা বাবে? 

যাও পেবী, নিজের মঙ্গল কর ধ্যান। 

ভীম্মের সংহার, একমাত্র উদ্দেম্ত আমার । 
বততপিন মুভ ভীাক্ষে না করি শন 

ততদিন নিদ্রা আমি করেছি বজ্জন। 

এ জগতে কোন প্রলোভন 

আমারে সংকলশুন্য করিতে নারিবে |: 

বিশ্বের বিধাতা যদি সাধে গো আমায়, 
বিশ্বরত্ব চরণে লুটায়, 

আপনি যছ্ভপি নারায়ণ 

.. এ কর গ্রহণে লোভ দেখায় আমারে, 
তবু ন! নিবৃত্ত ভব ভাম্মের সংহারে । 



ভীন্ষ ৮১ 

গলা । পাপিষ্ঠা কামুকী তুই । 
একজনে সঙ্গোপনে করি আত্মণান, 

ভীম্মের অপুর্ব বীর্য হেরি, 
ফের তুই তার তরে কামাতুর! নারী । 
জগতে গোপন তুই ক/রেছিস্ প্রাণ, 
ভেবেছিস্ নারী তোরে বুঝিতে "নারিবে ? 

আকুমার ব্রহ্মচারী রাম তপোধন 

বিষাক্ত অন্তর তোর না করে দর্শন ; 

, তোর বাক্যে যুদ্ধ করে প্রিয় শিষ্ত সনে । 

, যগ্পি বুঝিত খষি তোর প্রতারণা, 

মুখ তোর এক কথা, 

মন তোর অন্ত কথা কয়, 

কতু খবি পিত না আশ্রয় । 

ঘুণাক্ষরে ঘি রাম 

পারি চিনিতে তোর নাগিনীর প্রাণ, 

তখনি পাপিষ্ঠা তোরে করিত বর্জন । 

অন্বা। ভাল দেবী, তুমিত চিনেছ মোরে & 

প্রণমি তোমারে- নিজ কার্যে কত্ত গমন । 

পাপিষ্ঠার অঙ্গ-সমীরণে 
দেব-অঙ্গে কি কারণ কলুষ মাখাও ? 

যাও--চসলে যাও । দেবী তুমি-_ 

তপস্তায় বিরচিত শরীর তোমার, 

তপে বিদ্থ দিয়ে! না আমার ! 

গঙ্গা । এখনও দেখ বালা, আপন অস্তবে, 

এখনও ভাগ্য-লক্ষ্ রয়েছে ঘসিয়া 

তোমারে ধরিতে বক্ষে কর প্রসারিয়! । 
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এখনও বুঝি দেখ 

কি বাসনা হৃদিমধ্যে জাগে ! 

সান্ররাগ নেত্র ঘি 

এখনও দেখিতে কারে চায়, 

বল খাল! এনে পি” তাতাঁয়। 

অন্ব।। সূর্য্য বদি পথন্রষ্ট হয়, 
তুঙ্গ গিরিরাজ বি শির করে নত, 

সিন্ধু বদি পরিণত বালুক- প্রান্তরে, 

তথাপি সঙ্কল্পচ্যুতি হবে ন। আমার । 

ভীম্ষমেব সং্ার -- দেবী, ভীক্ষের সংহার 

চিস্তান।ত্র করিম্াছি সার ! 

জানি না, কে তুমি দেবা, 

জাঁনি নাকি উদ্দেগ্ঠ সাধনে 

তপস্ত্ায় বিদ্প ভুমি হ'তেছ আমার । 

মেভবশে ঘি তুমি শাস্তন্ু-নন্দনে 

রর আস গে। মোর পাশে, 

ফিরে বা9 আপন আবাসে। 
খেত বেতে শুষ্ষে বাও+ 

লন্দেন মোর 

দেবসজ্ব কনে বিচরণ, 

তাদের শুনায়ে দাও 

আমি রমণীছেে দিছি বিসর্জন । 

মমতা, মুদ্রতী, লেহ, মায় 

নিক্ষেপ করেছি জামি 

প্রতিভিংসাঅনল-শিখাঁয় । 

ডুবায়ে দিয়েছি প্রেম লবপাঁু তলে । 

শন 

5 শি 

4 প - 



তীকষ' 

স্বর্গের কামনা 

' দেবতা উদ্দেশে আমি করেছি অর্পণ | 

প্রতিহিংসা মাত্র মোর ধ্যান, 
প্রতিহিংসা একমাত্র জ্ঞান, 

মান অপমান 

সমস্তই প্রতিভিংসা করেছে জাশ্রয়। 

বতক্ষণ নাভি হয় ভীম্মের নিধন, 
'ভার্গবের প্রচণ্ড পরশু 

 সাম্মকগ্ঠে পতিত, না হবে যতক্ষণ, 
ততক্গণ অনশন 

জলখিনদু ভুলিব না মুখে 
গঙ্গা। অনশনে মৃত্যু যদি হয় ? 

অন্বা | মুক্তি নাহি লব। 

প্রেতিনী হইয়া আমি ভীম্মেরে বধিব। 

ওই*দূরে গ্ভিল অশনি ! 

ওই, খধি-কে উঠে জয়ধ্বনি, 

বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হইল গগন-__ 
ত্রিভুবনে আধার আধার -- 
আচ্ছন্ন নয়ন দেবতার -- 

পরশু প্রসব করে মৃত্যুর যাতন|। 

জাগোমৃত্যু চারিধার হ'তে 
ঝর মৃত্যু বরযার শোতে 

পমাচ্ছন্ন কর মৃত্যু শাস্তচুনন্দনে । 

ৃত্যু-_মৃত্যু-_-একমাত্র মৃত্যু প্রাপ্য তার। 

[ উন] 
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গঙ্গা । এইমত প্রতিভিংসাবিষদদ্ধ প্রাণে 

এইমত একনিষ্ঠা তপ আচরণে 
দ নারী বাচে মোর পুজ্রের মরণ, 

কে রক্ষিবে সম্তানে আমার ? 

শোন -বালা-শেষ আবেদন-- 

ছলিতে চাহি না ভোরে, 

' শোন্ আমি ভীম্মের জননী 
অন্বা। ভীম্মের জননী তুমি ? 

অসুত্ের ধারা মধ্যে তীত্র বিষকণা! 

কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে ভাগীরথী ? 

ভার আজ তীব্রগন্ধে কোলা কুমারী 

সংসার-প্রবেশ-মুখে অনন্ত জ্বালায় 

অনন্ত ধরণী-পথে ছুটিয়। বেড়ায় । 
কোথা পিত! জেভময়-- 

, কোথা মাতা ককুণা-মুরতি 
কোথা আত্মীয় স্বজন ? কোথা 
_ চন্দ্রকর-পরিভিত মলয়-সেবিত 

ম্চুমামিনীর সেই মধু জাগরণ ? 
বাঁও--চ*লে যাও 

নিষ্ঠুর পুজ্রের আচরণে 
তব প্রতি প্রতিহিংসা জাগে ! 

চ”লে বাঁও - চগলে যাও -- 

এতনিন ষে কল্লোলে 

* কুতুহলে তুলিয়াছ অম্ুত-বস্কার, 

এবারে উঠিবে সেথ। তীব্র হাভাকার। (শান্ের প্রবেশ ) 

শীল্ব। অন্বা! 
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অন্বা। কে তুমি-কে তুই? 
শান্ধ। ,না বুঝে চরণে অপরাধী । 

মৃত্যু বণি শাস্তি মোর, মৃত্যু দাও মোরে 

নহে, এস গৃহে গৃহ-শোভাকরী ! 

অম্বা। কে তুই--কে তুই ? 
পুতিগন্ধময় নাম, রসনা তুলিতে ঘ্বণা করে-_ 

' মৃতু মৃত্য 171 হাস্ত | 
মৃত্যু ত হয়েছে বছদিন। 
কীট-দষ্ট শব হস্তে উদ্ভূত কুকুর ! 

ছ'স্নে, ছু'স্নে মোরে-- 

অপবিত্র স্পর্শে মোর ব্রত ভেঙ্গে যাবে। 
চ*লে যা রে হুরাজ্মা পামর ! 

শৃধিকে বধিতে আমি 

তুল্নি নাই এ মুণাল-কর। 

দূর দূর হ'-- 
আ মরণ ! তবু পাণস্প্শ আকিঞ্চন ? (প্রস্থান ) 

শান্ব। আরকি করিতে পারি, মাতঃ 

গঙ্গা । আর কিছু করিবার নাহি প্রয়োজন । 

কার্ধ্যসিদ্ধ ভয়েছে আমার, 

ব্রতভঙ্গ হয়েছে অন্বার, 

আসন করেছে পরিহার 
এবে, ঘরে যাও পুরুষপ্রবর'! 

পাইয়া এমন নারী, মদমত্তে__হারায়েছ তারে ! 
মুখ আর দেখায়ো না মানব-সমাজে । 

হইরঃ অন্থর্ধাম্পশ্ত রহ. গৃহমাঝে ও 



চতুর্থ দুষ্ 

রাজ অন্তঃপুর 

স্থুনন্দ ও সত্যব্তী 

স্থ। হৃদয় প্রস্তুত কর রানী, 

শুনাতে অশুভবার্তা এসেছি, 'জননী ! 

সত্য । মনেও এনো না, মন্ত্রী, 

গাঙলেয়ের 'অশুভের কথ ! 

পুতগভে জনম তাহার, 

শুভ-ব্রত আচারী প্রেমিক ব্রহ্মচারী । 

অমঙ্গল আবরিবে তারে ! 

পুক্র মম যেই স্থানে রাখিবে চরণ 

সে দেশে রবে না অনঙ্গল। 

স্ব( ভাগ্যবতী, 

একথা বলিতে যোগা। তুমি 1 

ণবুদ্ধি আমি 
স্বচত্ক্ষ যা” করেছি দর্শন, 

হৃদয়ের প্রচণ্ড কম্পন 

এখনো নারি মা নিবারিতে । 

ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণ 

কি ভীষণ--কেমনে বর্ণিব ? 
ধনুর্বেন্টে, পারগামী ছুই মহারথী 
পরস্পরে পর'জিতে বদ্ধপরিকর । 

ধরণী কাপিছে থর থর, 

দেবতা দেখিয়া ছুঃখে মুদেছে নয়ন ! 
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সত্য । ক্লান্ত কি সন্তান মোর রণে ? 

স্ু। আন্তরশূন্ত তৃণ, ছিন্ন ধন্সগুণ-__ 

বাণে বাণে সর্বস্থানে ক্ষত কলেবর-- 

. গাঙ্গেয় কাতর অগ্য রণে। 

সারথি হয়েছে ভত | 

ভীম রোষে বাম আজ 

, ক'রেছেন ভীম্মে আক্রমণ | 
'অচলা চঞ্চলা, 

তীব্রবেগে গিষি হতে ঝরিতেছে জ্বালা, 

গগনে স্তড়িত সম উক্কার নির্ঝর, 

ছুটিতেছে কালানল প্রতি রাম-বাণে । 

€ ১ম দূতের প্রবেশ ) 

কি সংবাদ ? 

_ ১মদূ। সংবাদ ভীষশ ! 
জ্ঞানশৃন্ঠ দেবব্রত রথ-নিপতিত-- 

করেছেন ভূতল আশ্রয় । 

স্। আর কি শুনিবে মাতা? 

সত্য। এখনো শুনিব-__শীদ্র বল, সত্য বল-_ 
' সাবধান, ক”র না গোপন । ও 

পুজর মম মুত কি জীবিত ? 

রী (২য় দূতের প্রবেশ ) 

২য় । জীবিত--জীবিত রাণী! 

এখনো জীবিত তব সুত । 
ভূমিতে পতন-মুখে কোথা হ,তে 
অপুর্ব মুরতি অষ্ট দ্বিজ 
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আব্ভূতি হ'ল রণাঙ্গনে, 

* শুন্যে ধরে রেখে দিল। শাশঞ-নন্দনে ! 

ৃ দেবত। জাহ্বী 
'অশ্বরজ্জ করিয়া! ধারণ 

প্রাণরক্ষা করেছেন কুমারের আজি 

স্রর্য্যাস্তে সমর শেষ 

দেবব্রতে পরাজিতে পারে নি ভার্শব । 

স্থ। ভে দত, সংবাদে তুমি প্রাণ দিলে ফিরে 

বিপদ-বারণ নারায়ণ 

আজিও করুণা করে 

রেখেছেন ভীম্মের জীবন । 

কিন্ত কাল ? কি হবে মাঠ 

কেমনে বাচিবে পুজ তব £ 

পরম প্রেমিক মহামতি 

সব্বত্যাগী ব্রবের পতি- 
যদি হন পরাজিত রশে 

স্কীরবের ভাগ্যলক্ষ্মী ডুবিবে সাগরে । 

মাসের আলীব ভিক্ষা করিয়া গাঙ্েয় 
প্রেরণ করিল! মোরে তোমার সকাশে 3 
নুর্তব্য করহ মাতঃ ! . 

সত্য । অপেক্ষায় রহ হে ধীমান ! শূন্ত প্রাণ __ 
কি উত্তর দিব আমি বুঝিতে না পাবি । 

[ স্থনন্দ ও দৃতগণের প্রস্থান ।' 

এ কি প্রহেলিকা ! 

জাহুবী সমরাঙগনে_-' 
তথাপি গ্লাঙ্গেক্স যাচে আশীষ আমার ? 



ভীম্ব উস 

সত্যব্রতধারী ! আমি হীনবুদ্ধি নারী__ 

সত্য কি আশ্ীষে- তব জয়ের নির্ভর? 
গুরু-শিষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী 
'জামদগ্য গুরু-_মম ইষ্ট-নারায়ণ ! 

কি করিব- কাহারে স্মরিব ?, 

গুরু, গুরু-_হে করুণা-মূত্তি তপোধন ! 

সমস্্া-সঙ্কটে আমি 

তব দত্ত মন্ত্রশক্তি করিনু আশ্রয় । 

রাম-পরাজয়ে 

রামের আশীষ বাকা হে মন্ত্র অক্ষর ! 

অন্তরে স্মিত ভও, 

এস ব্যাস ! আমারে আশ্বাম দাও 

লই'লাম প্রাণভয়ে শরণ তোমার । 

( সম্যবতীর দীপ প্রজ্জালন ও ধূপদানে ধূপাদি দান। *) 

সত্য। নারায়ণে করি নমস্কার। 

নর নরোত্তমে আমি করি নমস্কার, 

আর তুমি ছন্দের প্রস্থতি-_ 

বরণ, অক্ষর-রূপা দেবা সরস্বতী । 

তবপদে নি বারবার । 

বহ্ছিমুখে হবি দিন্ু ঢালি, 

গুরুদত্ত মন্ত্রপুষ্প দিলাম অঞ্জলি । 

যুক্ত-করে করি আবাহন 

এসো ব্যাস, খষি-পুজ্য খষি সনাতন ! 

* মুর্ষিদাবাদ নিমতিত! হিন্টু খিয়েটাঁবের জন্য এই অংশ লিখিত ও উক্ত থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হয় ; দ্বিতীয় সংক্ষরণে এই অংশ পুক্মকমধে] সমিবিষ্ট হইল । 
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সতা-রক্ষা ভরে, 

গুরু সঙ্গে প্রচণ্ড সমরে +* 

ত্রহ্মচারী পুক্র মোর দারুণ বিপবে । 

হে শরণা ! বিপন্ন ব্যাকুল তাভে আমি । 
লভিতে অভ্রয় 

বাঁচি তাই তোমার আশ্রয় । 

এসো খষি, অভয় কর মোরে দান । 

( ব্যাসের আবিভাব ) 

একি হেরি! কৃষ্চরূপে প্রদীপ্ত ভাঙ্কর-_- 

কে তুমি-কে তুমি নরবর ? 

ঢাকি অঙ্গ চম্মান্বরে, 

কনক-পিঙগল জটাভারে 

আবরিয়। যেন ভ্রিভূবন 

হে আশ্বাস-মুত্তিধারী জীবের কল্যাণ ! 
কোথা হতে কে এলে মহান? 
একি! একি একি ! ভোমাবে দেখিয়া 

, অকন্মাৎ একি ভাব জাগে? 

'অকন্মাৎ স্বপ্ন-স্থৃতি, উদ্বেলিত হিয়া, 

অকস্মাৎ পুক্রন্সেহে আমি আত্মভারা, 
"পয়োধরে ছোটে ক্ষীরধারা ! 

জ্ঞান-হীনা নারী-- 

কি বলিয়া সন্বোধিব বুঝিতে না পারি। 

ব্যাস। পুভ্র বল- পুল্ত্র বল। 

মা! মা! আমি তব অধম সন্তান। 

? 

| সত্যবতী। পুক্র,সত্য খষি, পুজ্র ভুমি ? 

ব্যাস। পুর আমি । 
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(তোমারি পবিভ্র গর্ভে জনম আমার । 

জন্মাবধি মাতৃন্নেহে আমি মা বঞ্চিত। 

শ্রীচরণে স্থান দিতে 

নদি মা করিলে আবাহন, 

ন্নেহ ভিক্ষা! দাও ম1 সন্তানে । 

( প্রণাম করণ ) 
সত্যবতী। এস বৎস, এস প্রিরতষ । 

প্রলকে ব্যাকুল অঙ্গ 

সলিলে আবদ্ধ হ'ল আথি। 

তোমারে জঠবে ধরি 

ভূবন-ঈশ্বরী সম গৌরব আমার । 

ব্যাস। ভূবন-ঈশ্বরী তুমি 

ইপ্সে নাহি সনদে জননী । 
তোম্বর পুল্রত্বগর্ধে আমি গবীয়ান, 

নিখিল ভুবন-জ্ঞান আরন্তে আমার | 

অপ্রাপ্য নাহি মা কিছু তব আশীর্ববাণে । 

জ্ঞান ক্স ভক্তিধার! 

তব পুত্র হৃদিমধ্যে ত্রিবেণী-সঙ্গন | | 

কিন্তু এ সমস্ত জ্ঞান 

হে জননী একের অভাবে 

অসম্পূর্ণ মূল্যহীন । 

অসম্পূর্ণ সন্ধ্যা যথ! গায়ত্রী অভাবে_- 

মন্ত্র বা প্রণবনিহান-__ 
মাতৃ-ন্সেহে বঞ্চিত হইয়া, সেইমত 

অভাবে দরিদ্র ছিন্ন আমি। 
আজ আমি পূর্ণ মনস্কাম। 
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জননী শ্রীপাদপদ্মে লভিম্থ আশ্রয় । 

বল মা, কি হেতু দাসে করেছ স্মরণ ? 

সত্যবতী। তপে বিদ্ব হ'ল কি সন্তান ? 

ব্যাস। ছিলাম গভীর ধ্যানে নিমগ্ন জননী 1 

রুদ্ধ করি সর্ধ পুরদ্বার 

চারিধারে নিবেশিয়া প্রাচীর আত্মার 
হৃদি মধ্যে আত্মলয়ে সে ছিন্ আমি । 

প্রবেশের কাহারও ন। ছিল অধিকার । 

দেবতার বাক্য এসে ব্যাতত প্রীচীরে 

'আবার দেবতা-রাজ্যে চলে গেছে ফিরে । 

একমাত্র স্থস্ষ ছিদ্র মুক্ত ছিল মাতঃ, 

সর্বদ! জ্ঞানের দ্বারে প্রহরি জাগ্রত, 

তোমার আঁদেশবাণী লইতে সেথায় । 

সেখানে বসিয়া, 

শুদ্ধা। বুদ্ধি, শুদ্ধা ভক্তি একত্র করিয়। 

রূচিতেছিলাম আমি অপুর্ব স্তান্দন । 
সেই রথে নর-নারারণ 

চি 
্টরাভার করিতে হর্ণ 

রথী সারথীর রূপে 

“আরোহণ করিবেন মাতা 

সেই রথচক্রতলে 
জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী 

জীবনের সমস্ত সাধন ফল 

রণরূপে উপহার করিবে প্রদান । 

সত্যবতী। হে সন্তান! আনন্দে প্ুরিল প্রাণ! 
প্রাপ্য ভূমি করিলে প্রদানি। 
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তব আগমন সনে 

এ' অপুর্বব সমাচার লাভে 

সিদ্ধ মোর সকল কামনা । 
যাও এবে নিজ গৃহে ফিরে-_ 

কাধ্য শেষে এস বস জননীর কাছে, 

আদর রাখিব ভারে ভারে । শাস্ত্র বাও-- 

অপূর্ণ রেখ না সেই অপূর্ব স্তন্দন । 

| | প্রণামান্তে ব্যাসের প্রস্থান । 

হে স্ুনন্দ! শীসগ্র কর যান আয়োজন । | 

পুজে মোর জদ্মাণাষ দানে 
আমি নিজে যাব রণাঙ্গনে | 

সর্প দুস্যা 

: রণস্থল 

ভীম্ম। তেইশ দিন সমভাবে যুদ্ধ করলুম |, যত অস্ত্র লামার জান! 

ছিল, সব প্রয়োগ ক'র্লুম, তবু ত ব্রাঙ্মণকে পরাস্ত ক”রতে ারলুম না । 

আজ স্ুর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধের আরম্ভ । মনে হচ্ছে, আজই 

বুদ্ধের শেষ। প্রতাপশাজী জামণপ্্যকে সমরে পরাজয় করা ঘর্দি আমার 
সাধ্য ভয়, তা হলে দেবতারা প্রসন্ন হ'য়ে আজ আমাকে দেখ! দিন। 

(তরাঙ্গণবেশধারী বন্ধুর প্রবেশ ) 

বন্ু। সাধা গালেয় । রাঁঘকে পরাজিত করা একমাত্র €তামারই 

সাধ্য । 

ভীশ্ম। কে আঁপনি কাধ আর সাতজন, অগ্নিতুল্য তেজস্থী 
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সহচর সঙ্গে নিয়ে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন! আজ আবাঁর' 

মরণ মানত আমাকে আশ্বাম দিতে এসেছেন! ভে মহাপুরুষ ! 

আপনারা কে? 

বন্থু। রক্ষা করেছি, রক্ষা করবো । চিরদিনই আমরা তোমাকে 

রক্ষা ক'রে আস্ছি। যেহেতু তুমি আমাদেরই নিজ শরীর | 
ভীম্ম। আমিযে বিন্মিত হচ্ছি মহাভাগ ! 
বন্থ। বিন্মিত হবার কিছু নেই । আমি তোমাকে স্তোক বাক্যে 

আশ্বাসিত ক'র্তে আসিনি । রাম ভোনাকে যুদ্ধে পরাস্ত কণর্তে ঠ পার্বেন 

না| বরং তুমিই তাকে পরাজিত ক"র্বে। 

ভীম্ম। কেমন ক”রে পরাজিত ক*্র্ব? আমি নে সমস্ত অস্ত্র জানি, 

রামেরও ত। জানা আছে । 

বন্গু। না- এমন এক অস্ত্র তোমার বিধিত আছে, বার তত্ব, বাম 

কি, পৃথিবীর অন্ত কোন পুরুষ জানেন না, কেবল তুমি জান! একটু 
চেষ্টা করলেই তার প্রয়োগ-সংভার-রস্ত তোমার স্মরণে আসবে। এই 
অস্ত্রতব্ব পূর্বজন্মে তোমার বিপিত ছিল । | 

ভীম্ম। আমি স্মরণে আন্তে পার্ছি না । 

বস্তু। আন্তে পারছ ন! নয় গাঙ্গের! গুরু-বধ-ভয়ে সে অস্ত্র স্মরণে 
আন্তে সাহস কর্গ না।' বিশ্বকর্ম-বিরচিভ সম্মোহন নামে প্রাজাপত্য 

অস্ত্র স্মরণ কর। 

ভীম্ম। স্মরণে এসেছে। 

বন্ু। সেই অস্ত্র জামগ্নোর প্রতি নিক্ষেপ 'কর। টি অস্ত্র যেই 

ভার্থবের অঙ্গ স্পর্শ ক'র্বে, অধনি গাঢ় নিদ্রাপ় আচ্ছন্ন হয়ে রাম ধরাতিলে 

শয়ন কপ্রধেন। রাম বিনাশ প্রাপ্ত ভবেন না, স্মতরাং তোমাকে ব্রহ্মহত্যা- 

পাপে লিপ্ত হতে হবে না। প্রস্থপ্ত অথবা মৃত উভয়ই আমরা! তুলা 

বিবেচনা করি। রামকে জয় করে আবার মন্বোধন অস্ত্র দিয়ে পুনরায় 

তাকে জাগরিত ক্রুবে। নিশ্চিন্ত 'হও কৌরব, রামের কদাচ' মৃত্যু 
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হবে না। সুতরাং বিলম্ব না ক'রে অগ্ধই রণের প্রথম আবাঙ্কনেই তুমি 
এই অস্ত্রের সন্ধান কর। 

ভীম্ম। এত দিন পরে হে ভার্গব, আমি আপনাকে আয়ন্তে পেয়েছি । 

আমি ক্ষত্রিয়, রণ আমার জাতিগত ধশ্ন। রণে জয়লাভই ক্ষত্রিয়ের 
সব্বশেষ্ট পুরস্কার ৷ তুমি ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ তোমার জাতিগত ধর্ম, নয়। তুি 

রণ-ধর্ম অবলম্বন ক'রে ক্ষত্রিয়ের অধিকারে, অনর্থক হস্তক্ষেপ কঃরেছ? 

স্রতরাং তোমাকে থে কোন সড্রপায়ে পরাজিত করাই আমার 

অবশ্য কর্তব্য। ' 

বন্স।' অবশ্য কর্তব্য । গাঙ্গের! তুমি সামান্ত মাত্রও প্রস্ত্যবায়ের 

ভয় কর না। ্ 

ভীম্ম। কিন্ত প্রভূ, রাম ধনুর্কেদশাস্তে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ । 
বঙ্গ । তুমি ভয় কর্ছ, পাচ্ছে ভার্গব অন্ত কোন অস্ত্র দিয়ে তোমার 

* নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের সংহার করেন। ভ়্ নেই গাঙ্গের। আমি তোমাকে বৃথা 

আশ্বাসে প্রতারিত' ক'র্তে আপিনি ! তোমাকে মুহূর্তে পরাভূত ক'র্তে 
পারেন, এমন বহু” অস্ত্র তার জানা থাকতে পারে, কিন্তু সন্মোহনাস্ত্রে 
প্ররোগ-সং্ার রামের বিদিত নাই । বে বিশ্ববিমোহিনী শক্তির প্রভাবে 

ধা তোমাকে প্রতিরুদ্ধ কণ্রতে পার্তেন, রাম সে শক্তি হারিয়েছেন। 

বখন ভার্গব জনক-সভা। হ'তে প্রত্যাগত ভরধনুর্ভঙ্গকারী গুটীত্রহ্ম রামের 

পথরোধ করেছিলেন, সেই সময়েই ভার্গবের নারায়ণী-শক্তি রাম-শক্তিতে 

বিলীন হঃয়েছে । কৌরব! রণের প্রথম আবাহনে তুমি 'নিঃসস্কোচে 

জামদগ্ৰোর প্রতি সম্মোহনাস্ত্র সন্ধান কর ! ৃ 
ভীম্ম। যথা আজ্ঞা । আপনার আপীর্ববাদে অগ্যই আমি ক্ষাত্রধন্মাবলম্বী 

বিপ্রকে ভূতলশায়ী করব ।, 

বসু । তোমার মঙ্গল হক । [ বসুর প্রস্থান । 

ভীম্ম। আমাকে কল্যকার, নিশ্চিত 'পরাভব থেকে রক্ষা করলে! 

আজ আবার ভার্দব-ব্জয়ের গুধমন্ত্র আমাকে বিধিত কর্ণরে গেলে! 



৯৬ ' ভীক্ষ 

হে মহাপুরুষ, তোমরা কে? ঝল্লে, আমি তোমাদের দেহস্বরূপ | 

তবে তোমরা আমার কাছে অপরিচিত রইলে কেন? আমি কি পুণ্য, 

গৌরবে তোমাণের কাছে এ অপুর্ব প্রীতি লাভের অধিকারী? তোমরা 
এলে অধাচিত হয়ে আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে রক্ষা কণর্তে, কিন্তু 

আমি ব্যাকুল আগ্র্ে ধার আধীর্ববাদ ভিক্ষা! করতে সচিবকে "পাঠিয়েছি, 
সেই জননী সত্যবতী এখনঞগ ত আমাকে কোনও সাহস বাক্য প্রেরণ 
করলেন না! 

(স্ুনন্দের প্রবেশ ) 

সু। গাঙ্গেয় ! : 
ভীষ্ম। এই থে, স্মরণমাত্রেই আপনি এসেছেন ।-আশাব্বাদ ? 

স্থ। মা নিজেই আশার্বাদ-পুষ্প স্বহন্তে ধারণ করে আপনাকে দিতে 

আস্ছেন। 

( সত্যবতীর প্রবেশ ) 

সত্য । ভী্ম ! | 
ভীম্ম । , এস মা, বাাকুল আমি । 

বমে আছি আশীষ ভিথারী । 

ক'রেছিন্ত পণ, 

করিব না যুদ্ধে কু পৃষ্ট-প্রনর্শন | 

প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব 

খনুর্ধেদে আত্মজ্ঞানে পুর্ণ অধিকারী-- 
ত্রয়োবিংশ দিন আমি তৰ আশার্বাধে 
অশ্রান্ত যুঝেছি তার সনে । 

শ্রেষ্ঠ অস্ত্র যত ছিল করেছি সন্ধ।ন, 

*£রাম-অঙ্গে প্রতিস্থান 

বিক্ষত করেছি শরজাহুল। 
তথাপি নারি আমি জিনিতে ভার্গবে। 
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_ এস শক্তিরূপা মাতা, কর কপাদান, 
সন্তান আশ্রয় যাচে পাক । 

দেখো মা, তোমার্ দায়, 

' দেখো যেন ভীম্ম নাম না ভুলে ধরণী । 

সত্য। হে সম্তান! আমি ক্ষুদ্র নারী," 

কিন্ত দয়া কৰি মাতৃ-সম্বোধনে মোরে 
ভুবনে পিয়েছ তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান | 
প্রতিদ্বন্দ্রী ভীষণ ভার্গৰ সনে 
৫তামারে পাঠাষে রণে 

আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, সর্বস্ব আমার ! 

নিত্য দেবতার পদতলে 

রাপি রাশি অশ্রুবিন্দু ঢেলে 

করেছি বে পুষ্প উপার্জন-_জয়াশীষ, 
এই লুও-- ধর করে হে প্রিয় নন্দন- যাও রণে, 

ভার্গবে সগর্ধে কর সমরে আহ্বান । * 

ভীক্ম। দাও পুষ্প পেতেছি অঞ্জলি । 
শিরে দাও শ্রীচরণ-ধুলি । 

চে 

' [ সত্যবর্তী/ প্রস্থান । 

হে ভার্গব হও সাবধান, 
আজ রণ অবসানে 

জগতের চক্ষে ভীম্ম হবে বিশ্বজয়ী | 

একাধিক বিংশবার 

নিঃক্ষভ্িয়! করেছ ধরণী । 

শোকাতুরা অগণ্য মাতার 
আঁখি হতে নিপতিত্ত 

চিরতপ্ত অবিশ্রান্ত রুধিরের ধারে 
৭ 



ভীন্ম 

সে সবার করেছ তর্পণ । 
আজি তার প্রতিনোধ লইব ত্রাহ্ণ ! 

( পরশুরামের প্রবেশ ) 

ভীত তে শুরু, প্রণাম লহ মোর । 

রাম । হে গায়, শুন মোর শেষ অনুরোধ । 

ল্রাতৃবধূরূপে অন্বারে অগ্যই তুমি করহ গ্রহণ । 

ভীক্ম। বুথা অন্তররোধ তপোধন। 

অন্যাভিলাধিণী জ্ঞানে ূ 

একবার থে নারারে ক'রেছি বর্জন, 

নদ তারে উপহার 

নিজ হাতে দেন নারায়ণ 

স্তবু সে না পাবে স্থান পৌরবের গৃহে । 

রাম। তবে কর ইষ্টের স্মরণ | 

প্রাণ লঃয়ে বণাঙ্গন হতে 

ফিরে আজ নাহি বাবে শান্তনুদনন্দন ! 

ভীম্ম। নিত্য তুমি যেই মৃত্যু দিতেছ মামারে, 

আজিও কি সেই মৃত্যু ধিবে হে ব্রাহ্মণ ? 
রাম। নাগাঙ্গের! আজ তব মৃত্যু স্থুনিশ্চয় । 

আগে দেখি নাই ভীক্ষ, 
দেবতা আসিয়া, থাকি তব অন্তরালে 

তোমার জীবন রক্ষা কৰে । 

কল্য আমি করেছি দশন 

সে অষ্ট ব্রাহ্মণ, 

রখোপরি উপবিষ্ট জনন্ঈ জাঙ্কবী !. 

আজ তারা কেহ না আসিবে । 



ভীক্ষ ৯৯ 

যদি আসে অনল পরশে ্ 
আকাশে বিলীন হ'য়ে যাঁবে। 
বাম্পে পরিণত হবে জাহবীর তনু । 

ভীক্ষম। ব্রয়োবিংশ ধিনব্যাগী রশে 

অনিদ্রায়, অনশনে, চিন্তার প্রহারে 

মন্তিষ্ষ-বিকার তর্ধ ঘটেছে ব্রাহ্মণ ! 
রাম । ভুলেও না মনে দিও স্থান । 

তপন্তাই একমাত্র সম্বল আমার । 

তপস্তা আহার-_"তপ-বন্ে দেহ জুরঙ্গিন্ড 
ক্ষুধা তৃষ্ণ] সন্নিধানে আসিতে না পারে । 

ভীঙ্ম । ধনুর্বেদে যদ্দি জ্ঞান পুর্ণ তব হয়, 
আমিও ত পুর্ণজ্ঞানে আছি অধিকারী ! 
ভুমি জান যে বাণের প্রয়োগ-সংহার, 

স্জ্জ্ঞানে আমারও অধিকার । 

এ বিশ্বাস আছে শুরু, শিক্ষা দান-করলে 

জ্ঞান তুমি করনি গোপন । 

রাম। ন৷ গাঙ্গেক়, খুলে দিছি রত্বের ভাণ্ডার, 
যেখানে যা অস্ত্র ছিল, 

তোরারে নিয়্াছি অধিকার । 

তবে শুন -মতিমান্, 
ব্রাহ্মণের মান রাখিবারে, 
কল্য মোরে জ্ঞানযোগে করেছেন দান 

পাশুপত মহাশস্ত্র দেব পশুপতি । 

মানবের সে অজ্ঞের় বাণের প্রহারে 

ইচ্ছামৃত্যু ! ইচ্ছা'তব করিব সংহার। 
ভীক্ম। অগ্রে আজ কে হানিবে শর ! 



ভি 

১৬৬ ভীক্ম 

রাম। তুমি, বীরবর ! 
ভীম্ম। তবে গুরু, শীঘ্র ইষ্ট করহ স্মরণ- 

আজ তব শেষ রণ, 
রণাঙ্ন শয়ন তোমার । 

আথি মুদে রহ বন্থুমতী ! 
বুথা অস্ত্রদীন তব দেব পশুপতিণ। 
দুদ আঁখি আকাশে দেবতা ! 

বৈশ্বে বিশ্বে সমীরণ বহ এ বারতা 

আজি -ভার্দবের শেষ রণ-অভিনয় । 

এস পতি-পুজহারা, এস শোকাতুরা, 

দলে দলে থে যেখানে আছ ক্ষত্রনারী 

এস ত্বরা । দেখে বাও-_নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ 

ব্গে যুগে করেছে যে ভীম নিষ্যাতন, 

এত দিন্ পবে তীত্র প্রায়শ্চিত্ত তার । 

ধশধর শরাসন, তপোধন ! 

নিক্ষেপিব বাণ সম্মোহন 

সাধ্য থাকে, তব অস্ত্রে করহু সংহার। 

নেপথ্যে । ( দেবগণ ) রক্ষা কর-_রঙ্ষা কর-_ 
(নারদের প্রবেশ ) 

না। সংহর--সংহর শর, 

হে গাঙ্গেয় ! বিধোন! ভার্মব-কলেবর । 
(গঙ্গার প্রবেশ ) 

গঙ্গা । তপঃপরাক্নণ খধি, আজ্মজ্ঞ ব্রাঙ্গণ, 

_ স্রু তব মঙ্গল-বিধাতী, 
কু 

পের্বসিদ্ধিদাতা--- 

ক্ষান্ত হও, ক্ষাস্ত হও সন্তান আমার । 
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ভীক্ম। কে আপনি অপুর্ধব-মুরতি ? 
জ্ঞান ভক্তি প্রীতি 

পরশে জাগারে দিলে অস্তরে আমার ! 

(বসুর প্রবেশ ) 

বস্থ । পরম দেবতা দেবতার 

পর্ব-ভক্তি-সমষ্টি আকার-_ভাগ্যবান্! 
.দেবধি নারদ আজি ধরেছে তোমারে । 

রাখ ভূমে শর শরাসন, 

স্পশ্ কব" খষির চরণ, 

পাথ বাক্য তার, 

নাম-অঙ্গে করিও না অস্ত্রের প্রহার । 

* ভীম্ম। বৃথা এলে খধিরাজ ! 
আই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার, 

রণক্ষেত্রে শত্রু হতে মুখ না ফিরাব, 
বাণ চিহ্ন পুষ্টে না ধরিব । 

না। জামদগ্য ! অন্ুরোধ,মম -- 

আর্তি হতে কর ত্যাগ ক্ষত্রিয় আচার, 

ফেলে দাও অস্ত্র ভুমিতলে । 
ব্রাহ্মণের মহাক্্স বিনয়, পরাজয় জয়, 
অপমান মানের গরিমা | 

রাম। হে গাঙ্গের পরাজিত আমি । 

ভীক্ম। (ক্রুতপদে শিয়া রামের পদ ধারণ ) 

হে গুরু অপরাজিত । 

যুদ্ধফল তব পদে দিলাম অঞ্জলি । 

সত্যম্য় তপোনিধি ! করহ স্ররণ, 



কে কচ তু ভীক্্ম 

অস্ত্রশিক্ষা অবসানে 

কি আশীষে করেছিলে শক্তিমান মোরে ! 

কর কৃপা, দাও পদধূলি 

বণক্ষেত্রে জয়ে মোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । 

রাম । পরম সন্তষ্ট তুমি করিয়াছ রণে,. 
থাও বৎস, আপন ভবনে 

ধরা মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবীর তুমি | 
দেবষি প্রণাম লহ, লহ নতি মাত, 

আর ডুঁনিলসুক্ুআখি ভে বস্গু-শ্রীধান 
থখ্য প্রণাম তব পপে। 

[ রাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

(অশ্বার প্রবেশ ) 

এলে মা, দেখিলে রণ ? 

অস্বা। দেখিয়াছি খাষি, 

ভীম্ম হ'ল ভার্গীববিজয়ী । 

রাম । তার পর? 

অন্বা। তার পর আমি । 

রাম । তুমি! তুমি কি করিবে বালা % 

অন্বা। (হাম্ত ) আমি কি করিব % 

আরকি করিব খষি, 

আমি নিজে ভীক্ষমেরে বধিব | 

জামদগ্্য যাঁর সনে রণে পরাজিত, 

শরের চালন। দেখে দেবতা স্তস্তিত-_- 

আমি ভিন্ন এ জগতে 

আর কে ব! হতে পারে প্রতিদ্বন্থী তার ? 

রম । ত্যজ মা ছুরস্ত অভিমান । 
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অন্বা। ফেরাও করুণা-দৃষ্টি, যাও তপোধন-- 
কৃর্তব্যে বেধেছি মন, 

তপস্তার বিশ্ন মোর ক"রনাক আর, 

চলে বাঁও আপনার পথে । 

[ রানের প্রস্থান । 

( হান্ত ) এই কি বিধির ইচ্ছা! ৯ 
যে প্রচণ্ড ধন্ুদ্ধর 

সমবেত রাজশজ্তি 

ছিন্ন ভিন্ন ক'রে পিল ভীষণ আবে 

শক্তিশূন্ত করিল ভার্গবে, 

আমি হব প্রতিদ্ন্দী ভার ? 

সততা কি দেবতা ? অথব। মত্ততা ! 

তা কি আমার বাণে 

স্ষ্চছামৃত্যু বিশ্বজী ভূমিতে লুটাবে ? 
এ সংসারে বদ্ধচক্ষে 

শৃন্তপ্রাণে, ঘন অন্ধকারে 

ষে নারী বান্ধবহীন। একাকী কিরে, 
হে,শঙ্কর, মে কি গো এতই অভাগিনী ? 

যার কেহ নাই-_ 
ত্রিজগৃতে সত্য কি ভাহার কেহ নাই £ 

€ মহাদেবের প্রবেশ ) 

নহা। আছে--কেহ নাই যার, একজন আছে তার । 
সেই আমি--বর লহ বাল! ! 

, অন্বা । হে ঈশ্বৈর,_ 

দেখ-_দেখ-- দেখ হে অস্তর ! 
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মুগ্ধ! আমি--অবশ রসনা 

বিদীর্ণ করহ বক্ষঃ শুলে ! 

খুঁজে লও--তুলে লও আবদ্ধ কামনা ! 
বল-বল--ভীমক্ষমে আমি করিব সংহার । 

মুক্তি এসে সাধিছে আমাক্ম, 

জড়াইছে পায়,-_ 
হে বিভু, €হ মুক্তির ভাগুর ! 

তোমারে দেখেছি আমি--- 

মুক্তি-জ্ঞুমি লা্হিশ্পাই, অখিলের "স্বামী ! 

বর দাও, ভীক্ষে আমি করিব সংহার । . 

মহা । ভীম্মে তুমি করিবে সংহার | 

অন্য । ' জয় জয় জিপুরারি--আর কারে ডব্রি- 

পাতহ অঞ্জলি, মুত্যুরস দিব ঢালি, 
তোমারে করাতে পান শাস্তজনন্ধন ! 

মহা । *কিন্ত নারী, হ'তে হবে নর -- 

দেহাস্তর গ্রহণ করিতে হবে তোরে । 

আ। এখনি করিব নাথ, 

এখনি করিব দগ্ধ জর্ঞরিত তনু 

ওঠ জেগে চিতার অনল ! 

শিথায় শিখায় ধর তীব্র হলাহল, 

উল্লাসে সাতার দিব তাহে । 

দেহ পোড়াইব, পরমাণু হব-_ 
শুদ্ধ মাত্র তীত্র বিষ 

 প্রাণ-সঙ্গে লয়ে যাব পারে। 

শ্ৃস্ত্-নন্দন 

সেই বিষে-জীর্ণ হয়ে জিবি জীবন । 



চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম দুশ্ট 

বন-প্রান্তস্থ আশ্রম 

কক্ষ 

দ্রুপদ 'ও ধোঁম্য 

ধৌম্য । মভারাজ | মত্শ্তরাজ বিরাট আপনার কাছে আমাকে 

প্রেরণ করেছেন। আপনি নগরে নেই শুনে এখানে এসেছি । আপনার 

নগরৌচ্িরদ্বর অপেক্ষা কর্তে পারি নাই । পঞ্চপাণ্ডব বিরাট-ভবনে 

আত্ম-প্রকাশ কষ্্বছেন। সেখানে বিরাটের কন্ঠা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন 

তনয় অভিমন্থ্যর বিবাহ সেইজন্য সপুত্র, সবান্ধব আপনাকে তিনি 
নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। অবগ্ঠ বিবাহ, উপলক্ষ । উদ্দেগ্ত পাগুবণদের সন্বন্ধে 

কর্তব্যনির্ণয়ে আপনার সৎপরামর্শ গ্রহণ। দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ এসেছেন, 

বলদেব এসেছেন, অন্তান্য রাজাও এসেছেন। এখন আপনাকে নিয়ে 

যাবার জন্য তিনি আমাকে সবিশেষ অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। ব্যাপারটা 
বুঝতে পেরেছেন ত মহারাজ ? 

জ্র। খুব বুঝেছি! ব্যাপার বিরাট । 

ধৌ। তাহ'লে সত্বর যাতে উপস্থিত হ'তে পাবেন, তার যস্ 
করুন। 

দ্র। ব্যবস্থা আমাকে আর ক'র্তে হবে না প্রত, ব্যবস্থা একেবারে 
উপর থেকে হ'য়ে আমুছে। 

ধৌ। সেকি রকম? 
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দ্রু। ক্ৃতাস্ত নিতান্ত কপালু হয়েছেন। হয়ে তিনি আমাকে তার 
নিজের ঘরে নিযে যাবার জন্ত বিরাট আয়োজন ক'র্ছেন। এরূপ অবস্থায় 

বিরাট ভবনে যাওয়া আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব । বিস্মিত হয়েছেন, 
আমার কথা বুঝতে পার্ছেন না? ছূর্বদ্ধিবশে কিঞ্চিৎ স্ত্েণ হ'য়ে 

পগড়েছিলুম। সেই স্ত্ৈত্বের অনুরোধে একটা বিরাট ভুল করে ফেলে- 
ছিলুম । তার ফলে এমন বিরাট বিপবে পস্ড়েছি যে, তা” থেকে উদ্ধার 

হবার আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না। .স্থতরাং বিরাট-ভবনে 

আমি যে উপস্থিত হতে পার্ব তার আশা নেই । 

ধৌ। পশু আশ্িজিএতই বিপন্ন ? 

দ্রু। যখন কৃপা ক'রে অধীনের এখানে পবার্পণ ক'বেছেন, তখন 

একটু অপেক্ষা ক”্রুলেই বুঝতে পাস্র্বেন! আমার বৈবাহিক দশার্ণরাজ 

মামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সসৈম্ পাঞ্চাল রাজ্যে আগমন কণ্র্ছেন। 

( দূতের প্রবেশ ) 

দু। মহারাজ! দশার্ণরাজ সপৈম্ত নগর প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন । 
ভ্র। বেশ করেছেন। তুমিত্াকে আমার নমস্কার জানিয়ে বল 

আমি নিঃসৈম্ তার আগমন-প্রতীক্ষায় এই বনপ্রান্তে +সে আছি। 

| | [দূতের প্রস্থান। 
ধৌ। দশীর্ণরাজ আপনার বৈবাহিক। তবে তিনি আপনার সঙ্গে 

যুদ্ধ করতে আসছেন কেন? 
জ্র। ওই! তিনি দূতমুখে উত্তরের অপেক্ ন|! করে নিজেই 
আসছেন, এখনি আপনি বুঝতে পার্বেন। 

( দশার্ণরাজের প্রবেশ ) 

দশার্ণ 8. কোথায় পাপিষ্ঠ পাঞ্চালরাজ? 
ভ্র। এই যেপাপিষ্ঠ ঈাড়িয়ে আছে। 
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দশার্শ। ,এই বে! আছ আছ নরাধম ! | 

্র। হাঁ_হ_ভুল কর্বেন না বৈবাহিক ! মধ্যে নন্বোত্তস ব্য বন; 

আছেন। 

দশার্প। প্রতারক ! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। 

দ্রু। সর্বদাই প্রস্তুত বৈবাহিক ! তবে কিন বৈবাহিকের সঙ্গে 

বাকৃষুদ্ধটাই ঝড় সুখকর হয়। আমি প্রতারক হ'তে পারি। কিন্ত 

মাঝখানে যে. তারকক্রঙ্গ আছেন, তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন। 

তাহলেই . জানতে পা'র্বেন বৈবাহিকের সঙ্গে বাগৃযুদ্ধ তে পারে, 

. বান আস্মমাটন করে অজাযুদ্ধ হ'তে পারে) 'কিন্তু' কদাট' 'আঁসযুদ্ধ ভ'তে 

পারে না । 
দশার্ণ। নির্লজ্জ! এরূপভাবে কথ! কইতে এখনও তোমার মুখ 

আছে? 

-্্র। "ধু ফথাব জন্ত কেন বৈবাহিক, ভোজনের জন্যও আছে। 

ধৌ। ব্যাঈংর কি দশার্ণরাক্ত ? জান্তে পারি কি? 

দশার্ণ। কে আপনি? 
ধৌ। পাগুব-পুরোহিত | 

দশার্ণ। ব্যাপার কি ঝ্ল্ব! কথা মুখে আন্তেই আমার দ্বণা 
বোধ হচ্ছে। 

দ্রু। দ্বণা বোধ হওয়! উচিত ! বৈবাহিকের বাটাতে বখন পদধুলি 
পড়েছে, তখন পিষ্টক মুখে আন্বেন, সন্দেশ মুখে আন্বেন,*,আর আনর্রেন 
নুপকক কদলী--কখনও বাজে কথা মুখে এনে মুখ নষ্ট কণর্বেন না। 

দশার্ণ । চুপ কর বর্বর ! 
দ্র। চুপের জন্ত এই যে স্বতন্ত্র ধমক দিচ্চেন, এতেও আপনার মুখে 

কথা আস্ছে। ্ 
ধৌ। দশার্ণরাজ | আমি' আপনার ক্রোধের কারণ কিছু বুঝতে 

পাঃর্ছি না। তবু বলি, বুদ্ধ-রাজা, ওর উপর আপনি, ক্রোধ কম্র্বেন না । 
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_ দশার্ণ। ক্রোধ ক'র্ব না? কি বল্ছেন ঠাকুর? ওকে যতক্ষণ ন৷ 

কমি হত্যা কঃর্ছি, ততক্ষণ আমার ক্রোধের উপশম হচ্ছে না। এই 
নরাধম স্ত্েণে আমার সঙ্গেকি প্রতারণা করেছে, তা কি আপনি 

জানেন? 
, দ্রু। অবশ্ঠ প্যানে বস্লে জান্তে পারেন। নতুবা কি করে 

জান্বেন ? 

ধৌ। সত্যই কি পাঞ্চালরাজ, আপনি প্রতারণ। করেছেন ? 
দ্র। *( মাথা নাড়িয়!) কিঞ্িৎ। 

দশার্ণ | কিঞ্চিৎ কিঠাকুর! বিরাট প্রতারণ। ! প্রতারক তার 

মেয়েকে ছেলে ঝলে আমার সর্বাঙ্গস্ুন্দরী কণ্ঠার নঙ্গে বিবাহ দিয়েছে । 

দ্র? ওই মাবার বিরাট এলে! ঠাকুর, আমাকে আর বিরাটের বাড়ী 

যেতে হল না! আমার বৈবাহিক পর্য্যস্ত প্রতারণার সঙ্গে একটা বিরাট 

. এনে উপস্থিত করেছেন । 

ধৌ। কি ক'রেছেন পার্চালরাজ ? | 

দ্রু। বৈবাহিকের উপকার করেছি । আমার কন্তা যখন ওর ঘরে 

যাবে, তখন উনি তাকে ঝল্বেন বৌমা । আর ওুর কন্তা যখন আমার 

ঘরে আস্বে, তখন আমি তাকে ঝল্ব বৌমা । এতে আমাদের ভালবাসা 
চক্র-বুদ্ধির হিসাবে বেড়ে বাবে । ছুজনে জড়াজড়ি না করে আর আমরা 

থামতে পার্বো নাঁ। এস বৈবাহিক, নমুন। স্বরূপ ছুজনে একবার গাড় 

, ভাবে আলিঙ্গনু করি। 

ধৌ। না পাঞ্চালরাজ, এর ভেতরে একটা৷ কোন গভীর অর্থ আছে। 
ক্রু। নিশ্চয় আছে। ছুটো মেয়ের কোন্টাকেই আর জ্ৈণ হ'তে 

হবে না । দে দফা একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছি । আবার যে তাদের 

বৈবাহিক এমনি ক'রে ক্রোধভরে চক্ষু আরক্ত ক'রে মারামারি ক'র্তে 
আম্বে, তার্মূলেও ঘা মেরে দিয়েছি 1 

ধৌ। আসল ব্যাপারট। ফি, আমাকে কি ঝলবেন পাধ্ালরাঁজ ? 
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দ্র।*।অবস্ত ঝল্ব। আপনি শুন্থন। বৈবাহিক ! আপনিও শুনুন। 
আরক্তপ্চক্ষু কিঞ্চিৎ নিমীলিত. ক'রে, আমার কথাটা! একবার শুন. 
শুনলেই আপনার রাগ অনুরাগে পরিণত হ'বে। আপনারা উভস্মেই 
জানেন, আচাধ্য দ্রোথ একসময়ে আমার অপমান ক'রেছিলেন। 

ধৌ। জানি। 
দ্র। আর এটাও জানেন, ভীম্ম সেই অপমানের কার্যে দ্রোণের 

সানাব্য ক'রেছিলেন। 

ধৌ। জানি। 

দ্র। আঁমি'সেই জন্য দ্রোথবধের সঙ্কল্প ক'রে এক যশ" ক"রেছিলুম | 
সেই বক্ঞে হোমানলে এক পুত্র ও এক কন্ঠা লাভ করি। পুত্র সৃষ্ট, 
আব কন্ঠ কৃষ্ণা । 

ধৌ। সে কন্তা ত আমাদের গৃহলক্ষমী হয়েছেন । 

সল্প তা” তো হয়েছেন, কিন্ত এদিকে আমারও গৃহলক্ষী তল্গী- 
বগলে বৈকুষ্ঠ যার ব্যবস্থা ক'রেছেন। 

ধৌ। সেকি রকম? 

্ূ। আমার প্রিয় মহিষী ছিলেন অপুত্রা। তিনি অনলের গর্ভে 

সম্তান উৎপাদন হ'তে দেখেই ঈর্যানলে একেবারে জলে উঠ্জেন। আমায় 
বললেন, বজ্ঞের ফলে হোমানল থেকে বদি সন্তান হতে পারে, তা হলে 

তার জঠরানল থেকে কি সন্তান হতে পারে না? রাজা, তুমি আবার যন্ঞ 

কর। কি করি ঠাকুর, প্রিয় মহিধীর অনুরোধ--আবার ত্বপন্তায় করে 

গেলুম ৷ কিন্তু কি ব'ল্ব বৈবাহিক, বিন্বপত্রটি চন্দনাক্ত ক'রে যেমন বলেছি 
'্যায়েন্লিত্যম্” অমনি একেবারে সম্মুথে “রজতগিরিনিভম্ঠ ! শিবঠাকুর 
নুমুণে এসেই ঝললেন--বর গ্রহণ কর। বর চাইতে গিয়া অদৃষটক্রমে 
ভীম্মকে মনে পড়ে গেল। কাজেই ব ল্লুম-_দয়াময়। ভীন্ষের সংহার 

করতে পারে এমন একটি পুক্ত সামুকে দান কর। ঠাকুর. বল্লেন-_ 
81) 

তথাস্ত। পুত্র পাবে, তবে কিন! সেটা কন্ঠ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, পরে 
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পুদ্রবূপ ধারণ ক"র্বে। শিববরে কন্তাটি লাভ কগ্র্লুম। পরে দে পুন্র 
, হাব বুঝে, তাকে আগে থাকতেই পুত্র বলে প্রচার কর্লুম। লোকে 

জান্লে আমার পুন্রই হ'য়েছে_-আমর! স্বানী স্ত্রী জান্লুম--কন্ঠা । আজ 
পুভ্র হয়, কাল পুভ্র হয়, এই মনে ক”রে, বিবাহের বয়স পর্যন্ত আমরা 

, অপেক্ষা কগর্লুম। কন্যা পুত্র হল না। শেষে মনে ক'রলুম-_বিবাত 
দিলে হয়ত বন্ঠা! পুন্ররূপ ধারণ ক*র্বে। এই না ভেবে তার বিবাহ দিলুম। 
তা'তেই'এই সমস্ত গোলের সুচনা ! তা ঠাকুর, শিব যে ঠকাবেন, তা 

কেমন কর বুঝব ? 

ধৌ। আঁগ্রনার কন্তাটাকে একবার দেখাতে পারেন । 

দ্রু। কি করে দেখাব? বৈবাহিক লগুড় নিয়ে আগমন কণর্ছেন 

শুনে সে লজ্জায় অরণ্যের অভিমুখে পলায়ন করেছে । 

দশার্ণ। পালাবে কোথায়? তুমি তাকে আমার নিকট উপস্থিত 

কর। ৮ 
ধৌ। ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, দশার্ণরাজ ! আমার পিখাস্, আপনাকে 

বুধিন মনোবেদন! ভোগ ক্রুতে হবে না। কুরু-পাণ্ডবের বুদ্ধের সুচন। 

হয়েছে । রাজ। দ্রুপদের বাক্য বদি সত্য হয় 

ক্র। সেকি প্রভু! এই বুদ্ধ বয়সে আমি মিথ্যা কইব! তাই 

কি না ব্রাহ্মণের সম্মুখে ! 

ধৌ। তা হলেই ঠিক হয়েছে । দশার্ণরাঁজ ! যি এ সত্য উপলব্ধি 
. ব্র্বার খন কোনও উপযুক্ত সময় থাকে ত তা” এই। আপনি সেই 
উপযুক্ত সমরেঁই ক্রুপদ-গৃভে এসেছেন। কুর-পাঙবের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্ে 

অগণ্য সৈন্যের সমাবেশ। অগণ্য নরশোণিতে ধরণী প্লাবিত হবে। 
প্রকৃতির অবস্থা দেখে বুঝতে পা”র্ছি, এ লোকক্ষয়কর সংগ্রামের কিছুতেই 

রোধ হবে না। পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে মহামতি ভীম্মকে কৌরব পক্ষ 
অবলম্বন ক্রুতেই হবে। তাঁকে নিধন কত্ত পারে, পাণ্বপক্ষে এমন 
বীর কেউ নাইী। যে.নিধন ক'র্তে পারবে, তাকে নিশ্চয়ই সর্বরসংহারী 
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'স্রহাকালের /গাশীর্দাদ লাভ করৃতে হবে সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। 
দ্রপদকন্তাকে সত্বরই আপনি জামাতৃরূপে প্রাপ্ত ভবেন। শিববাকা লঙ্ঘন 

হয় না। | | 

( শিখণ্তীকে লইয়া পর শুরামের প্রবেশ ) 

রাম। সত্য তুমি বলিয়াছ দ্বিজ ! 
শিববাক্য না হয় লঙ্ঘন । 

এই লও ধরহে রাজন্! 
ধে সঙ্কল্পে ক'রেছিলে শিবের অর্চনা, 

সে দাধন! সার্থক তোমার । 

ভ্রমিতে অরণ্য-পৃথে, 

দেখিলাম বিচরিতে অপুর্বব কুমার ! 
শুনিলান তুমি পিতা তার, 

কন্মবশে আকৃষ্ট হইয়া, 

নালকৈ২৫রেছি করে করে। 

পরশের সঙ্গে সঙ্গে 

পশেছে পুজ্রের জবে সব্বশান্ত্রজ্ঞান । 

ধনুর্বেেদে হয়েছে মহান্, 
সমর-ছুম্মঈদ তব সুভ | 

ধর ধর ভাগ্যবান, 

মহেশের এ অপূর্ব দান, 

শীদ্ৰ ধর বক্ষে "মহামতি ! 
দ্র। এস হৃদে শঙ্কর-করুণ। ! 

জানি না আমার তুল্য ভাগাবান্ কেবা ! 

বৈবাহিক--বৈবাহিক ! 

কুপণতা পরিহর-_বন্ধ ্মাণিনে; 
এস ভাই, দুর করি মনের বেদনা । 
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দশার্ণ। হুম্মতি অধম ভুরাচার 

স্বীর্থান্ধ অজ্ঞান আমি । 

. করিস্তাছি তব অপমান! ক্ষম রাজা মোবে। 
ধৌ। কে আপনি মহাজন ? 
রাম । অবিলম্বে জানিবে ব্রাহ্মণ 

ধৌ। হে প্রচ্ছন্ন শঙ্কর-মূরতি ! 

 জ্ীপদে প্রণতি মোর। 

দ্র। দয়াময়, উছলিত আনন্দে বিপুল, জ্ঞানহান করিয়াছে 

করুণা তোমার । 

ক্ষম নাথ দাসে, 

ঝস হে আবাসে মোর । 

রাম। প্রয়োজন নাহি বাজ] । 

ইচ্ছা মত গতি মোর, ইচ্ছা মত স্থিন্ি, 

আপিম্ু চলিন্ুু আমি, 

আশীষ করিমু,হক মঙ্গল সবার । 

র | প্রস্থান । 
শি। পিতা, পিতা ! 

শঙ্করের করি আরাধনা 

নরত্ব করেছি উপাঞ্জন। 

“সঙ্গে সঙ্গে নব ভাব জাগে, 

নব অনুরাগে 

আকুল হইল হিয়া! মম | 

লয়ে চল যেথায় জননী--ল+য়ে চল 3 

' তিতিছে নয়ন জলে যথা 

পুর্ব সখী, এবে প্রণফিণী। 

হে দশার্ণপুতি, 
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/চল ঠ্লিহ, নবরূপে নব সাধ সনে 
তব/নন্দিনীরে দিতে আত্ম-উপহার । 

দশার্ণ। এস রাজা ! 

পাঞ্চাল পুরাই আজি আনন্দ উল্লাসে । 
আবাসে আবাসে 

আনন্দে মাতুক নর-নারী । 

দ্রু। ভেত্রাঙ্গণ ! বিরাটে সংবাধ কর দান 

আমি সপুন্ত্র চলিহু তার গৃহে। 

হ্িতীজ্ দুস্ট্য 

বিরাট রাজ সভা 

শ্রীকৃষট বণিষ্টির, ভীম, অজ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, 

বিরাট ও রাজন্যগণ । 

বিরাট । অভিমন্তা ও উত্তরার বিবাভ উপলক্ষে কয়দিন আমাদেব 

অতি আনন্দে অতিবাহিত হয়ে গেল। আমি- ভাগ্যবান, আজ পুণিবীর 

সর্বশ্রেষ্ঠ নরপন্তিকে বৈবাহিকরূপে প্রাপ্ত হয়েছি। মভারাজ যুধিষ্টিরেব 

কৃপায় আজ নরদেব বলবেব ও কেশবের আত্মীরতা লাভ ক্র'রেছি ! এ 
আনন্দ আমার ক্ষুদ্র মতস্ত-দেশবাসাকে জানিয়ে তৃপ্তিলাভ কণর্তে পারছ 

না। বলুন মহারাজ, কেমন করে জগত্বাসীর কাছে আমার এ সম্বন্ধে 
পরিচম্ন প্রান করি? 

লাত্যকি । কালবশে শ্রাদ্তই আপনার সে বাসনা চরিতার্থ ভবার 
সুযোগ হচ্ছে মভারাজ ! 

বল। কি করে তুমি জাম্নে-সাত্যকি ? 

৮ 
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সাতাকি। কি ক”রে জা”্নলুম, তা আপনাকে ব'লে (ক হ'লে? 
বল। কিছু হোক না হোক, তবু বলতে দোষ কি? 

সা। দুদিন পরেই মহারাজ যুধিষ্টিরে্ পৈতৃক রাজ্য-প্রাপ্তির 
মীমাংসা ক”র্তে ধশ্মক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে সমবেত ভতে হবে । 

বল। তোমাকে এ কথা কে ঝ্ল্লে? 

সা। বার চরণে আমি আত্ম-সমর্পণ করেছি, সেই অন্তর্যামী ভিতব 

থেকে আমাকে এই কথা ঝল্ছেন ! 

বল দেখ সা ত্যকি, এই সমস্ত বিজ্ঞ রাজাদের সন্থথে তোমার মত 
দূবকের অযাচিত হয়ে কথ! কওয়া বড়ই ধৃষ্টতা ৷ 

সা। বেশ, যদি ধুষ্টতাই মনে করেন, তা জলে চুপ ক'রলুম। তা 

হখলে মহারাজ যুধিষ্িরই রাজা বিরাটের প্রাশ্মের উত্তর দিন। বলুন 

মাঁবাজ, আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে রাজ বিরাট আপনাকে অতি সুসঙ্গত প্রশ্ন 
_ করেছেন, উত্তরে যদি কিছু বল”বার থাকে বলুন, আমরা শুনে ছে সল্প 

মাই । বাঁজা খিরাটের প্রচণ্ড আতিখ্যে আমাদের নে ট্খিম উপর ক্দীত 

ভ"য়েছে, কিছুদিন নিরম্ু বিশ্রাম না কণ্র্লে সে স্ফীতির উপশন হবে না। 

কেমন আধ্্য, এট আপনি স্বীকার করেন কি না? 

বল। এটা স্বীকার করি। বিরাটরাজের সেবা! আনাদের চিব্রকালই 

স্মরণে থাকবে। | 
যুধি। কৃষ্ণ! ভাই! আমার মনোগত অভিপ্রায় এই সভাসদ্গণের 

'ল্খে প্রকাশ কর। 
| (দ্রপদের প্রবেশ) 

রুষ্ণ। আম্ুন মহারাজ ! আমরা এই সভায় আপনার অভাব 

অনুভব ক”্র্ছিলুম । উৎসধশেষে আমাদের বিদায় গ্রহণের সমর হয়েছে । 

কিত্তু বিদাগ্ন গ্রহণের পূর্বের মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আপনাদের কাছে একটা 

জিজ্ঞান্ত আছে। 

দ্র। আমর! শোনবার জন্ত প্রস্তত হয়েছি বাসুদেব । 
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[ছারাজ যুধিঠটিরের কথা আপনার! সকলেই ভানেন। কেমন 
*ক'রেতিনি মকুনির ছলনা রাজ্য হারিয়েছেন, বনবাসের জন্ত প্রতিজ্ঞা 
করেছেন, এ সমস্ত আপনাদের কারও অবিদিত নেই। , বিশেষতঃ 

 অজ্ঞতবাস সময়ে রাজা বিরাটের দাসত্ব অঙ্গীকার করে তিনি যেরূপ 
দুঃসহ র্রেশ সহ করেছেন, রাজ! বিনাট তা বিলক্ষণ অবগণ্ত আছেন। 

বিরাট। সে কথা আর উথথাপন করবেন না । ধর্দরাজ আমাকে 

সর্বাবিষস়্ে ক্ষমা না কৃৰ্লে, জীবনে আমার আক্ষেপ দূব হ'ত না। 

কুষঃ। মহারাজ ত্রয়োদশ বৎসর বনবাঁদ ক”রে মত্যেরই অনুসরণ 

ক'বেছেন।" এখন ইনি মুক্ত ধর্তঃ পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী 

এসং প্রার্থী ॥ রাজ ছুর্যোধিন এঁকে সেই অধিকার থেকে অন্তাক়রূপে 

ধর্চিত করেছেন । মহারাজ ঘুধিষ্টিরের স্তায়তঃ প্রাপা অর্দরাজ্য তিনি 

দেবেন কি না, এ বিষে আমরা এখনও পধ্যন্ত জানতে পারিনি । যদি 

শশ্েক্ী, তু ভুলে যুদ্ধ আনিবারধা। কিন্তু পরের অভিপ্রায় না জেনে, 

শা করা কি '্বাপনাদের অভিপ্রেত ? 

দ্রূ। আপনার মত কি? 

কৃষ্ণ । আমার অভিপ্রায়, রাজা ঘুধিষ্টির )দ্ধরাজ্য প্রার্থনা করে 

ঢর্য্যোধনের কাছে কোন ব্রাঙ্গণকে দূতরূপে রী করুন । 

বল। কেশবের এ কণা ধন্ধার্সঙ্গত। এরূপ কাধা ছুই পক্ষেরই 
শ্রেয়স্কর। আপনার। একজন নীতিজ্ঞ দূত প্রেরণ করুন। তিনি 

রতযাষ্ট্ের সম্মুখে উপস্থিত হরে, তাকে প্রণাম ক'রে বি্নিয়যুক্ত-বাক্যে 
জ ঘুরধিতিবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। 

সা। তার পর? 

বল। কৌরবগণ বলপুর্বক পাণগ্ুবদের ধনসম্পর্তি কেড়ে, নিয়েছেন 
বটে, কিন্তু পরাক্রমের ভনি দেখিয়ে তীদের জ্ুদ্ধ করা কোনও ক্রমে 

উচিত নয়। 

সা। আমারও তাই মত-_তবে কিঞ্চিৎ ভ্ে আছে। আমার 
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ইচ্ছা মহারাজ আর কোন দূতকে না পাঠিয়ে, নিজেই রে ধারণ কণা 
কৌরব-নভায় উপস্থিত হন। 

বল। একটু খিনীতভাবে নিবেধন করলেই ভিনি অর্দরাজ্য দান 

কণ্দবেন। 

সাঁ। আর 'একটু বেণী বিনয় দেখালেই তিনি দুর্যোধনের অদ্ধেকট!ও 

ছেড়ে দেবেন। তার চেয়ে আর একটু বিনয় দেখালেই দুর্যোধন কৌগীন্ 
নেবে, শকুনি ভাগাড়ে বাবে, আর কর্ণ কেবল খনে বনে নিজেকে 

মর্দন কঃর্বে। 
বল। ভূই কি বলতে চাস, যুদ্ধের ভয় দেখালেই ছুন্যেধন দাত 

ছেড়ে দেবে? 
সা। আমি ত তোমার কথায় সায় দিচ্ছি, তবে যেখানে বেখানে 

তুমি খেই হারিয়ে ফেল্ছ, আমি সেইখানে কেবল একটা আধটা গু 
 শিচ্ছি। 

বল। দুর্মোধন এমন যে কি অন্তায় কবেছে, তা” আঁ বুঝতে পারছি 

না । মহারাজ মুধিষ্টির প্রমত্ত হঃয়ে পাশা থেলে সমস্ত এশ্বর্য পরতস্তগত 
করেছেন, শকুনি খেলায় পারদশ্ী বলে সেই এশ্বর্যা কেড়ে নিয়েছে । 

তাতে ছুর্যোধনের অপরাধক ? 

সাঁ। অপরাধ দুর্যোধনের নয়, তোমারও নয়। বার যেমন প্রক্কৃতি, 

মে সেই রকমহ বলে থাকে । তোমার দেন প্রক্কৃতি, তুনিও সেই 

রকম.ঝলছ। 
বল। বাগ করছ কেন ? আমার কথ! একট স্থিচত্তে প্রণিধান কর। 

সা। রাগ তোমার ওপর হবে কেন র্যা! রাগ হচ্ছে এই সব 

সভাসদ্দের ওপর, যেহেতু তারা! তোমার এই পাগলের প্রলাপ নীরবে 

শুন্ছেন 

বল। কথাটা অযথা কিসে হ'ল 'ব, শুনে একেবারে লাফিয়ে 

উঠেছিস্? 
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সা? "যাও যাও-_সোমরস তোমায় চিনেছে, তুমিও স্লেমরসকে 

চিনেছণ তাই/ঝসে বসে কল্দী কল্সী পান কর। 

বল। আরে মল, অন্তায়টা কি করে হস্ল বল্! গ্রিছামিছি 

বক্তপাতটাই কি ভাল ? ছুর্যেোাধনন কি অধর্ম্ম করেছে ? | 
সা। থলি, ধন্মরাভ কি নিজের বাড়ীতে পাশা খেলেছিলেন? ন। 

গাপাজ্ব। ছুর্যোধন ভাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে কপট দৃযুতে ভারিয়েছিল? 

শিজের বাট়ীতে মি ধন্মরাজ হা'র্তেন, তা” ভলে বটে তাকে ধন্মতঃ 

গবাজিভ ঝল্তে পাবভুব। ঘখন কপটদ্যভে হারিয়েছে, তখন আবার 

?এাআ্থার সঙ্গে সন্ধিব প্রস্তাব কি? মভারাজ যুধিষ্ঠির এখন ত মুক্ত, 

বে তিনি সেই পাবগুনে কাছে মাথা ছেঁট কগ্রুতে ধাধেন কেন? যণি 

.তাদার কথাই ধাপ, তে।মাধ মতে সমস্ত সম্পত্তি বদি তুর্যোধনেরই ভয়, 

ত1, হলে ত সে পবন ! ধন্খুরাজ প্রধন ভিন্মণ করতে ঘাবেন কেন-- 

হাক ও কধুবেন। 
দ্রু। আছি 1398 কথ। বলি । 

স|। আপনারা গুর কথায় কণপাত কশ্র্বেন না। উনি বছুকুলভরেষ্ঠ, 

ন্ট বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই ঝনে, গুর কথায়) আমরা কেউ কর্ণপাত 

করি না। 

বল। কি ঝ্লুলি পাষণ্ড? 

সাঁ। যাও, ষা [র আবাব মুল্য কি? আপনারা 

শুনুন, যদি ছুর্যোধন সসম্মানে বাজা ঘুধিষ্টিরকে রাজ্য দেয়, তাহলে গ্রহণ 

করুন। নইলে কলে নিলে তা+কে সবংশে নিধন করুন/। মামার এই 

পাগল পিভামতের কথায় কাণ দেবেন না। 

বল। সাতাকি, তুই মলি। 

সা। তা” তোমার ওই অন্তায় দুর্যোধন-প্রীতি দেখার চেয়ে মর ভাগ । 

কৃষ্ণ। করেন [কি দাদা, যে বালক, শাস্ব, নিও বে, সাত্যকিও 
সে। ও কি আপনার যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী? 
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বল। আমি তোমাদের মলের জন্তই বল্ছি। 

সা। আপনি নিতা আমাদের ঘে মঙ্গল আশীর্বাদ ক র্ছেন, সেই 

আমাদের পক্ষে বথেষ্ট, অন্য মঙ্গল আপনাব আর দেখবার প্রয়োজন নেই | 

বল। এনে মূর্খ! দুর্যোধন আমার কাছে গশাবিষ্ভা শিখেছে । সে 

গদা প্রয়োগ কগ্রলে, ভোদের সনস্ত বীরকে এক দিনে যমালরে প্রেরণ 

কগ্রতে পারে । 

সা। কাছে পৌছতে পাশ্রলে, তবে ত গদাঁ। ভ্রিলোক-শাদন 

জনার্দন আমান গুরু, জগতের শ্রেষ্ঠ ধন্ুদ্ধারী মনামতি "পার্থ আমাৰ 

আচার্ধা, সমস্ত জশ্সবিষ্ঠ] আমি তাঁর কাছে শিক্ষী করেছি । তোমার 

গণার ভন্ন মার কাউকে দেখাও গে । সভামধ্যে খনস্বিনী পাধ্লীদ ঘার। 

অপমান ক'বেছে, তাপের সঙ্গে যিনি সন্ধি করতে বলেন, তিনি গুরু হলেও 

তার বাক্যে আমি অশ্রদ্ধা করি । 

কুঞ্জ । তাভলে তোমার মত কি যুদ্ধ ? 

সা। যৃদ্ধ। মঠামতি ভীম্ম দ্রোণ ছুরাআ্মাদের অনুনয় করেছিলেন । 

তাতেও যখন ঢরাজ্মার। পাঁগুবগণকে পৈতৃক রাজা দান করেনি, তখন 

আপনারা কেউ কি মনে করেন যে, 'বিনা ঘৃদ্ধে দুর্যযোধন রাভাংশ 
প্রত্যর্পণ কণ্রবে? 

দ্র। আমি ত মনে করি না| দুর্য্যোধন স্বেচ্ছাক্রমে কাচ বূজ্য 

প্রণান কণ্র্বে না। পুন্রবৎসল রাজা বৃতরাষ্ট্র স্বর্ণ 'তারই বাক্যের 

অঙ্গুমোদন কবে গ্রাকেন। ভীম্ম ও দ্রোণ দীন্ততাবশতঃ ছুর্যোধনের 

পাঁপাচিরণের প্রতিবাদ পর্যযস্ত করেন না। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি তার 

পাপ-কার্ষ্যর সভার । অতএব আমার মতেও বলদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত 
হচ্ছে না। ছরাত্ম! হর্যোধনকে শাস্ত বাকা প্রয়োগ কর! একান্ত 

অবিধেয়। মুছ্ুতা অবলম্বন ক'র্লে সে পাপাত্মা! কাচ বশীভূত হবে ন। 

বল। তবে তোমরা যুদ্ধই কর। কিন্তু শুনে রাগ সাত্যকি, শুনে 

' রাখ বাজন্তবর্গ, কুরুপা গুবের যুদ্ধ বাঁধূলে, বদি নিমন্ত্রিত হয়ে আমাকে 
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অঙ্গ ধ ,র্তে হয় 'আমি আমার প্রিয় শিষ্য ছূর্য্যোধনকে পরিত্যাগ কঃর্তে 

পারব না | 

টসা। কে পরিত্যাগ করতে ঝল্ছে? আপনি পারেন বণি, 

দর্্যোধনের পক্ষই অবলম্বন কঃব্ধেন। তখন দেখ! যাবে, বাস্থদেবের নমন্ত 

বলদেবের গণার বল বেশা, কি বাস্থদেকশিধ্য সাত্যকির আন্ত্র-বল বেণা ? 

বল। কৃষ্ণের প্রশ্রয় পেয়ে তোর বড়ই আম্পদ্ধী বেড়েছে সাতাকি ! 
সাঁ। কেন বাড়বে না? তোমরা এলে কেমন করে? আমার 

পিতামহ শিনি রাজা মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্থয়ংবর সময়ে সন্ত 

,ভূপালগণকে পরাজিত ৭ করে দেবক নন্দিনীকে বণি গ্রহণ না করতেন, আর 

সেই দেবারাধ্যা দেবকী দেবীকে মভাত্ম। বস্ুদেবের করে সমর্পণ না 

কগবৃতেন, তাহলে তোমাদের ধরণীতলে কে দেখতে পেত? 

বল। কৃষ্ণ! মামি ছ্বারকায় চ্ল্লুম । তুমি বাঁ ভাল বোধ কর, 

কর। 

সা। বাও যাও। আর সেই সঙ্গে সমস্ত যাদব বালকগণকে, 

অভিমন্তুকে, নববধূ উত্তরাকে, আর না সুভদ্রাকে।সঙ্গে নিয়ে বাও। 

[ বলদেবের প্রস্থান । 

দ্রু। বে ব্যক্তি ছুষেঞ্চধনের সঙ্গে শান্ত ব্যবহার করে, সে তাকে মু 

ও অসার মনে করে থাকে । আমার ইচ্ছা, পাগুবের শক্তির সম্যক্ 

পরিচয় দিতে পাবেন, এমন একজন দূত হস্তিনায় প্রেরণ কুরুন।, তিনি 
মহারাজ ধৃতরাষ্ট, দুষ্যোধন, ভীম্ম 'ও দ্রোণাচার্য্যের নিকর্টে গমন করুন । 

তীদের কাছে যে সকল সংবাদ দিতে হবে, তা” তাকে ঝলে দিন্। 

কৃষ্চ। এই উত্তম পরামর্শ । 

দ্র। কিন্তু হস্তিনার দূত প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্তসংগ্রহের ব্যবস্থা! । 

দ্রুতগামী দূত সকল্ আত্মীয় রাজাদের নিকট গমন করুক 1 ছুর্ষোধনও 
সর্বত্র দূত প্রেরণ ক”রবে, সন্দেহ নাই। সাধারণের এইরূপ একটি নিয়ম 
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প্রচলিত আছে, মিনি আগে দূত প্রেরণ করেন, সাধু নেঁকেরা তীরই 
পক্ষ অবলম্বন ক'রে থাকেন । 

কুষ্ণ| তা'হলে আঁষরাও নিজের নিজের গৃহে গমন করি। আমরা 

বিবাহে নিমন্্রিত হয়ে এখানে এসেছি, আপনিও সেই জন্য এসেছেন। 

' এখন বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং আর আমাদের বিরাট গৃহে 

থাকা কর্তব্য নয়। কেননা, কুরু-পাওবদের সঙ্গে আমাদের তুল্য সন্বন্ধ। 

নুধি। বাসুদেব ! দ্বারকা যাত্রার পুর্বে আমার একটা কথা শোন। 

মামি পুরোহিত মহামতি ধৌমাকে দূতরূপে প্রেরণ কণ্রব ) কিন্তু সেই সঙ্গে 
জননীকে আমাশের প্রকাশ-সংবাদ দেবার কি'হবে? 

_ কুষ্খ। আমরা সকলেই আপনার আদেশ” পালনে প্রস্তর আছি, 
মহারাভ ! 

নুধি। না, দুভের প্রত্যাগমনের পুর্বে ঃ দুধ্যোধনের পরিচিত 

কাহাকেও মাতৃ-সবীপে পাঠাতে ইচ্ছা করি না। অথচ একজন আত্মীয়, 

পুত্রের মে স্থানে গমন কর্তব্য । 

দ্রু। বেশ, সে ব্যস্থাআমিই কর্ব। আমি আনার পুক্র শিখণ্ডীকে 

কুন্তাদেবীর কাছে প্রেরণ ঝরি। 
যুধি। ছুর্যোধন কিস্বা ওন্য কৌন কৌরব তাঁকে চিন্তে পারবে 

না? 
দ্র। বিধাতাই এখন তাকে চিন্তে পা”র্বে না, তা৷ টর্য্যোধন ! আমি 

ভার পিভা, আমিই তাঁকে চিন্তে গিয়ে থতমত খাই! 
কৃষ্ণ । তা”ঞলে শিখণীই পিতৃম্বসাকে সংবাদ দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি । 

বুধি। তবে তা”কে মায়ের কাছে পাঠাবাব বাবস্থা ক'রে, আমরা 

উপপ্নব্যনগরে গমন করি। 
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ভীম্মের কক্ষ 

বিছুর ও তীক্স, 

বির । পিতা! আপনাকে আজ বিষগ্ন দেখছি কেন? 

ভীন্ম | বিষপ্র! বিছ়র, বিষঞ্জ হবার ত কারণের অভাব নেই! 

আমাকে যে তোমরা প্রদুল্প দেয়তে পাও, এই আন্ট্য্য। কৃত বর্ষ কত 

যুগ চলে গেল। পৌর বরকত বংশধন আমার সম্মুধে এল, আবার 

মিপিয়ে গেল। পিভার দেহতাগে চিত্রাঙ্গণকে বাজী কর্লুম! ভাই 

আমার গন্ধর্ধের ভাতে প্রাণ দিলে । বিচিত্রবীর্যাকে রাজা কণ্র্লুম, সেও 

"শী *প-পদারূ্ণ করেই দেহতাগ করলে! তার পর তোমরা তিন তিন 
ভাই। অতি শৈশব থেকে তোমাদেরও পালন ক'রলুম। বিছুর! তার 

ভিতর থেকে আবার একজন আমার উপর কতকগুলি শিশু পুত্রের 

প।লনের ভার দিয়ে অকালে দেহত্যাগ কলে। তুমি ত দেখেছ, 

পঞ্চপাগ্ডব শৈশবে আমাকেই পিতা ঝলে গ্াকৃত! আমি কত কষ্টে 
তাধের দে ভ্রম ঘুচিয়েছিলুম । দেই পঞ্চপাঁগবের বনবাস পর্যন্ত আমাকে 
দেখতে হ'ল। তা*দের সঙ্গে বিরাট রাজ্যে যুদ্ধ পর্যান্ত করতে হ'ল! 

বিবগ্ন যে হব, স্াপ্টত আর বিচিত্রতা কি? 
বিদুর। না, পিতা,বিষাদের কথা আপনি মুখেও আনন না। আনার 

আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার মনে ধরণী-ত্যাগের অভিলাষ জেগেছে। 

ভীন্ম। না বাপ, সে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। জীবের মনে 
মনেও মৃত্যুর কামনা কর! পাপ। বিশেষতঃ যে ন্ষচারী, তার পক্ষে 

ত্য ত্যুকামনা একরূপ ব্রহ্ম ভুত । আমার মনে মরণের অভিলাষ এক 

মুহূর্তের জন্যও জাগেনি, তু তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, 
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বিছুর। তাই বলুন। সুর্যের প্রতিভায় আপনি কৌরবকুল উজ্জল 
ক+রে রেখেছেন । মহারাজ শাস্তন্ুুর সমক্ষে চির-কৌার্যা ব্রত গ্রহণ কগবে, 

আপনি এতকাল পধ্যন্ত কুরুকুলের রক্ষীর কার্ধ্য ক'রে আস্ছেন। জ্ঞান 
উয়ে অবধি আমি আপনাকে এক ধিনের জন্ত বিষ দেখিনি। চির-শান্ত 

. যোগিরাজ, আপনার ধিণাল সাগরতুল্য মন চিব-অচঞ্চল! আমার মনে 

হয়, সুধু আমি কেন, কেউ কখন তা'তে এক মুহুর্তের জন্যও বিক্ষোভ 

দেখেনি । আপনি ধয়া ক'রে বলুন, আমি আপনার, মুখে বে বিষাদচিহ, 

দেখ লুম, তা আনার দরষ্িভ্রম ! রি 

ভীষ্ম। তুমি পরদততুজ্ঞ । যদিই তুধি আমাকে বিষঞ্জ দেখ, তা? 
হলে আমি নাঝল্ন কেমন করে? বিছুর! আমার চিত্তবিক্ষোভের 
কারণ উপস্থিত ভম্বেছে। লোক-পরম্পরায় শুন্লুম, পঞ্চপাপ্তর দ্রৌপণীর 
সঙ্গে দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসেব পর বিরাটের সভায় আত্মপ্রকাশ ক”রেছেন। 

বিছুর। তাই শুনেই কি মাপনার চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে ?, 

ভীম্ম। হবার কি কারণ নই বিছুর ? 

বির । ক'ই--মামি ত বুঝতে পাপ্র্ঙ্ি না! যেধিন আপনার 

চিন্তের অস্থিরতার সম্যক্কিরণ উপস্থিত ভ'য়েছিল, সেণিন বখন হয়নি 

তখন আজ হবে কেশ? 

ভীম্ম। কোন্ পিন? ৰ 

বিছ্ুর। বে ধিন দুরাম্মা ছুঃখাসন একবন্ত্রা রজস্বল! দ্রৌপণীকে 

কেশাকর্ষণ ক'রে কৌরব সভামধ্যে নিয়ে এসেছিল এবং তার পঞ্চস্বামীর 

সন্মুথে অপমান গক,রেছিল। সে দিন বিশাল বারিধির সর্বস্তরে বিক্ষুব্ধ 
হবার কারণ হয়েছিল। ছুর্ভাগাবশে আমিও সেদিন সে সভায় উপস্থিত 
ছিলুম। সে দিন আমি কারও পিকে লক্ষ্য করিনি। ছুঃশাসনের দিকেও 

লক্ষ্য করিনি,_-পঞ্চভ্রাতার দিকেও লক্ষ্য করিনি,_-সভাসদৃদিগের দিকেও 

ৃষ্টিনিক্ষেপ কুরিনি। আমি শুধু আপনার পংনে চেয়েছিলুম । অনাথশরণ 
আপনারই সন্মুখে আপনার কুলবধূর উপর অত্যাচার ! দেখছিলুম, তা 
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দেখে আপনার, মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় কি না। নে দিন যখন হল নী, 

তখন আজ এই তুচ্ছ সংবাধ শুনে, আপনার চিত্ত চঞ্চল হবে কেন? 

ভীম্ম। সেদিনের কথা--মাব আজকের কথা স্বতন্ত্র। বিছুব, সে 

দিনের বাপার তুচ্ছ ব'ল্লেও বলা দেতে পাবে; কিস্ত আজকেব এই 
শোনা ঘটনাকে আমি কোনও মতে তুচ্ছ ঝ্ল্তে পারি না। ধর্মরাজ 
নিশ্চয়ই তার রাজা পুনঃ প্রাপ্রির জন্য বাজা৷ ধুতবাষ্ট্ের কাছে দূত 
পাঠাবেন। ধুতরা একে অন্ধ, স্তাতে আবার পুল্রের উপর অত্যন্ত 
মমতায় হতজ্ঞান একে ছুর্যোধন ছুন্মতি, ভার উপর কর্ণ, শকুনি, ছুঃশাসন 

প্রভৃতি হুর্মাতিগুলো পিবারাত্রি তাকে ঘেরে আছে। তা”দের অসৎ পরামর্শ 

শুন্লে, সে তত কখনই ন্ধিষ্টির্কে রাজা দিতে চাঈবে না ! 
বিভর। কিছুতেই না। 

ভীম্ম। ধৃহ্রাষ্ও পুত্রের ইচ্চার বিরুদ্ধে কার্ধা ক'র্তে সাহস কণ্রবে 
শা 

খ্খ। 

বিতর । তা করবেন না। 
ভীম্ম। তা” হলে ত কুরুপাগুবের ব্ষিম দদ্ধ বাঁধল ! 
বিছুর । বাধে, ভুষ্ট কুরুকুল নিশ্মাল ভবে,।তাগতে আপনার বিষ 

হবার কি আছে? 

ভীম্ম। বিষগ্ন হবার কারণ আছে! জানি আমি কর্মফল অবশ্ঠ- 
স্তাবী। সবান্ধব দরধ্যোধনের ধবংসই দি নিয়তির বিধান তয়, তা” হলে 
স্বয়ং বিধাতা ছুর্যোধধ্নকে রক্ষা ক'র্তে এলেও রক্ষা করতে পাণ্রবেন না । 
এ কথা আমি গুরু ভামদগ্রোর কাছে শুনেছি। রী কাছে তীর 
পরাভবে তা বুঝেছি। বিশ্বনাণী পাশুপত অস্ত্র লাঁভ করেও ভার্গবকে 
আমার কাছে পরাস্ত স্বীকার ক"র্তে হয়েছে । তবু বিদ্বুর আমি বিষ 
হয়েছি! কেন, তোমাকে বল্ছি ।--কে--.ও? 

ধীম্যের প্রবেশ ) 
ধৌম্য। এই যে কুরুবৃদ্ধ, এই বে ধর্শজ্ঞ বিদ্রর | , 
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ভীম্ম। কে আপনি প্রভু ? 

ধৌম্য। আমি অরণ্যবাসে পাগ্বের পুরোহিত ছিলুম । এখন তা” 
দুতরূপে কুরু-সভায় এসেছি। গাঙ্গেয়! ফৃতরাষ্ট্র ও পা উভয়েই এক 
জনের সন্তান; পৈতৃক ধনে উভদ্ধেরই সমান অধিকার । ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ 

, সেই পৈভৃক পদে -মারোহণ ক'রেছেন। পারুপুত্রগণ তা থেকে বঞ্চিত 
হ'লেন কেন? 

ভীম্ম। এর উত্তর আমি কেমন করে দেব? . 
ধৌম্য। আপনি সত্যের অবভার, সব্বশরেষ্ঠ ব্রহ্মচারী । আপনি 

উত্তর দেবেন না ত অন্তে কে দেবে ? অন্যে কে এর সহুত্তর দিতে 

পরে? 

ভীম্ম। আমি কুরু-অন্রভোজী--মামি এর উত্তর দিতে সমর্থ নই । 

ধোম্য। বলেন কি গাঙ্গেয়, পরান্নভোভী হয়ে আপনার কি সমস্ত 

পৌরুষ বিনষ্ট জ'য়েছে ? 

ভীম্ম। আপনি ব্রাঙ্গণ, পাণুবপুরোহিভ, বিশেষতঃ দূত । যুধিষ্টিরের 
হয়ে কৌরব-সভায় পৌত্যকারধা কণ্র্তে এসেছেন; সুতরাং আপনার এ 

প্রশ্নের ও আমি উত্তর পিষে পারি ন। এরপ প্রশ্ন কপ্র্বার যে অপরাধ, 

তা ধন্ধরাজ ধুধিষ্টিরকে স্পূর্শ ক'র্বে। ব্রাহ্মণ, আপনার অন্ত যদি কোন 
বক্তব্য আমার কাছে থাকে, বলুন । 

ধৌম্য। আপনি জানেন নে, পূর্বে রাজা ধৃভরাষ্্র পাঞ্$বদিগের পৈতৃক 
ধন গোপন ক'রে তাদের সেই ধন থেকে বঞ্চিত, কশমাছলেন। তার 
পুজেরা। তাদের বহার কণর্বার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেছেন) পিতার 

অন্ুদতি অনুসারে শকুনির সাধাযো ছল ক'রে পাওুবণের স্ববলঅঞ্জিত রাজ্য 

অপহরণ করেছেন; সভামধ্যে পাণবদের ও পাগুবপঞ্ষঈড্রোপদীর নিগ্র 
করেছেন। তারপর তাঁদের মহারণো নির্বাসিত করেছেন । মহারণ্যেও 
তাদের প্রতি যে অত্যাচার হয়োঁছিল, তাও»ঝ্পনার অবিদিত নেই। 
গাঙ্গেয! তথাপি তারা দৃতরাষট্পুত্রদের সহিত সন্ধি কণর্তে ইচ্ছুক । 
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ভীল্স। একথা কৌরব সভার বলছে ইন? 
* ধৌ। ব্যলছি। 

ভীম্ম। তাতে কি উত্তর পেরেছেন? 

ধৌ। কৌরবেরা কোনও মতে সন্ধি করতে ইচ্ছুক ন'ন। তীর! 
পাণ্ডবনিধনের জন্য বিপুল বল-সংগ্রভে প্রবৃত্ত হয়েঠেন। বাতে এই 

অনর্থ নিবারিত হয়, সেই জন্য আমি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। 
ভীম্ম। ধৃতরাষ্্ী নিজে কিছু বলেছেন? 
ধৌ। তিনি পাগুবদের সংবাদ পেরেই কপট শোকে অভিভূত লেন 

এই মাত্র । 'এমন কিছু কথা ঝললেন না, যাতে ভীষণ লোকক্ষয়কর 
সংগ্রামের নিবৃত্তি হয়। | 

ভীম্ম। তা"হলে ব্রাহ্মণ, ধৃদ্ধ অবগ্তস্তাবী । 
ধৌ। নিবারণ হবে ন1? 

ীষ্ম। এক নিবারণ কগ্রতে সমর্থ আমি । নইলে ছুরাত্মা রে 

আর কারও কথা কর্ণে তুল্বে না। কিন্ত প্রভু, আমি ত অনাচিত তত 

তাকে কোনও উপদেশ দেব না! অথবা বল সি করে তা'কে কোনও 

কাধ্য হতে নিরস্ত ক”র্ব না । 

ধৌ। এই কি আপনার শ্টাম্ত্ব? 
ভীম্ম। এই আমার ভাক্ষত্ব। 

ধৌ। যেখ্নি ছুবাত্মা দুঃশাসন একবন্ত্রা রজস্বল! ভ্রৌপদীকে কুরুদভা- 

নধ্যে কেশাকর্ষখৈ৯আনয়ন করে তার পঞ্চস্থা মীর সম্মুখে অত্যাচার 

করেছিল, সে দিনও কি আপনি এই ভীম্মত্ব নিয়ে কুরুস্ামধয উপবিষ্ট 

ছিলেন? 

ভী্ম। এ গ্ী ধন্মরাজ যুধিষ্ঠিরের না আপনার ? ূ 
ধৌ। না গার, ুধিষ্টির এ প্রশ্ন করেন নি। এ প্রশ্ন আমি ক'র্ছি! 
ভীম্ম। তবে শুস্ন.ঝ্পি আমার এই ভীঙ্ত্ব!_জননী সত্যবতীর 

সম্মুখে আমার পূর্ব-যুগের ভীম প্রতিজ্ঞ আমাকে সে মনময় সভাস্থলে নিস্তব্ধ 
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রেখেছিল । যণি প্রতিজ্ঞা টল্তো, তা”হৎলে , আমার সযত্র-রচিত বিশাল বট 

সেই পিনেই উন্ম পিত হয়ে ঘেত। আমার প্রতিজ্ঞা টলাতে প্রক্কৃতি সমরে 

সময়ে তার উপর এক একটি প্রচণ্ড আঘাত ক”রেছিলেন__ বর্গত্্যনাণের 

জন্য কাশীবাজ-কন্ঠ! অন্বা, ঘুদ্ধ ৬তে নিরন্ত ক”্রবায় জন্য পরশুরামের শক্তি, 

বিচিত্রবাধ্যের মুত্র পর রাজাগ্রহণের জন্য জননা সত্যবনার অন্সরোধ-- 

বহুবার বনু উপায়ে প্রকৃতি মামাকে লঙ্গান্র্&ট ক'রুধার চেষ্টা করেছিলেন । 

কিন্তু ব্রাহ্মণ, সে দিনের মভ পরীক্ষায় আমি মার কখন পড়িনি । যা”্র 

রক্তমাংসের শরীর, দে সেপিনকার দণ্ঠে ত্রুদ্ধ না ভয়ে থাকতে পাণ্রেনি। 

কিন্ত আনি ছিলুন। কিছুক্সণ বিলম্ব হ'লে বোধ হয়, আমাকে সন্যষ্ট 

হ'তে হ'ত। জনাদ্দিন আমার মনোধেধন! বুঝে, সকলের অলঙ্গেন সন্তীর 

মর্যাদা রক্ষা করতে কুক্ুনভায় প্রবেশ করেছিলেন । ব্রাহ্মণ! নারারণ 

১০০৫৪ রক্ষা কর্ধতে আদেন নি, আমাকেও তিনি সেই সঙ্গে বক 
ক'রে গিয়েছেন । 

ধৌ। গাঙ্গের ! এত ধিনে এ রহস্ত বুক্তে পাস্রলুম। 

ভীক্ম। না! ব্রাহ্মণ, এখনও বোঝেন নি। সেদিন আগিতুদ্ধ হ'লে, 

সর্বাগ্রে যুধিষ্টিরকে ব্ধ কর্তুন। অ।শি জানি নারী মাত্রেই জগদন্বার 
প্রতিমুত্তি। হীন দ্বাতে দে নারীদেহ পণ করে সে সকলেরই বধ্য। 

সুতরাং সর্বাগ্রে আমি বুধিষ্টিরকে বধ কণ্রতুগ। . ধুিষ্টিরকে ধক্ষা 

কণর্বার জন্য ভীমাণি চারি ভ্রাতী নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে বুদ্ধ করত! 

স্নতরাং প্রথমেই পঞ্চ পাগুবের আমার ভাতে . সং হত! তা 

পর কুরুকুল-ঠংশে বাতি দিতে একটি ক্ষুদ্র বালক পর্য্স্ত অবশিষ্ট 
থাকতো না। 

যৌ।  ান্গেয !_-মহান্ গাঙ্গেম। আমি বুঝতে পারিনি । 

ভীগ্ম। বে বংখকে রক্ষা ক'র্বার জন্য পিতার সম্মুখে, মাতার সম্মুখে, 

অগণ্য আক!ণচারী দেবতার দন্মুখে প্রতিজ্ঞা-ন্রেছিলুম, জীবনের সমস্ত 
সাধ সংপার-প্রবেশ-সুখে এক মুহূর্তে জান্গ্বী জলে বিসর্জন ধিয়েছিলুম,- 
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বাহ্ষণ !, না লোভ, না মমতা, না ভয়-_কিছুতেই আমি সে প্রতিজ্ঞী ভগতে 
২ রঙ ১৮ শ 

দষ্ট তত পারব না। 

ধৌম্য। তা” তলে তো। কুরুপাগুবের যুদ্ধে, আপনি কৌরব পক্ষই 
অণলম্বন করবেন । 

( কর্ণ, শকুনি ও ছুর্যোধনের প্রবেশ ) 

৪্। পিতামহ! আমি আপনার চরণাশ্রয় গ্রহণ কপ্রৃতে এসেছি । 

ভীম্ম। আমি ভ চিরণিনই ভ্োমার সভায় আছি, ছৃর্যোধন ! 
ত। ধর্মারাঁজ সুবিষ্টির আমাব সঙ্গে বদ্ধ কগ্র্বার জন্য দূত প্রেরণ 

'করেছেন। . | 
ধৌ। কই-মুদ্ধের কথা ত কিছুই হয়নি কুরুবাজ। 

শ। পাকে প্রকারে হয়েছে! তার অভিমান রক্ষা ক'রতে না 

পান ত সুদ্ধ রৃঙিত ভবে না! 

ভাম্ম। ধদ সদভিপ্রায়েই আমার আশ্রয় গ্রহণ করতে এসে থাক, 

হাঁ” হ'লে শুন ছুরধ্যোধন, আমি যা” উপদেশ পিই, তা” মন দিয়ে শ্রবণ কর। 

এই সব সঙ্গীর অসৎ পরামর্শে উত্তেজিত হয়ো না। তেবো বৎসর 

বনবাসের পর পাগুবেরা ধন্দ্ান্ুসাবে পৈতৃক ধনে অধিকারী হয়েছেন, 

ভাতে আর সন্দেহ নাই | 

কর্ণ। মহারাজ ! আপনি ততক্ষণ পিতামহের উপদেশের আশ্রয় 

এাচণ করুন । আনি ইতি তমধ্যে ব্রাঙ্গণকে 'আদার কিছু বন্তব্য বসে নিশ্চিন্ত 

হই। শুনুন ব্রাহ্মণ, আঁপনি ধর্শরাজকে গিয়ে বলুন, ুবেহানতি শকুনি 

রা ছুর্য্যোধনের আদেশে দ্যুত ক্রীড়া করে তাকে পরাজিত করেন। 

রাজা ঘুধিষ্টির প্রতিজ্জান্থুসারে বনে গিয়েছিলেন । ভ্রিলোকে এ বথা কারও 

অবিদ্তি নাই । সুতরাং আমরা এ বিষয়ের আর বারংবার উল্লেখ | করব 

না। এখন তিনি যূর্থের মতন "প্রতিজ্ঞা উল্লজ্বন ক”রে বিরাট ও দ্রুপদের 
সাহাধ্যে তার পৈতৃক রাজ্য অধিকার করবার চেষ্টা, কঃর্ছ্থেন। রাজা 
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চুধ্যোধন ধনম্মানুসারে শক্রকেও সমস্ত পুগিবা দান করতে পারেন । যি 

পিতরাজ্য পাবার তার একান্ত ইচ্ছা ভয়, ভা”হলে তিনি ছূর্য্য।ধনের *রণাপন 

তন । ভদ্ধ দেখালে এক পদ ভূমিও তিনি পাবেন না । মুর্খতাবশতঃ দেন 
তিনি ছষ্ঠ বুদ্ধি অবলম্বন না করেন ! বদি একান্তই তার যুদ্ধের দুন্মতি হয়, 
তা জে ব্ণস্থলে আমার বাকা ম্মরণ কৰে তাকে অনুতাপ করতে 

হাবে। | 

ভাম্ম। বাক্যে তুমি খুব অস্কার প্রকাশ কণর্তে পার-খুন বড় বড় 
কথ। ্ল্তে পার, কিন্তু কর্ণ, বিরাটের গোহরণকাদে .ঈণস্থপে অজ্জুন 
একাকী তোমাদের ছয় জন বর্থীকে ভারিয়ে পিয়েছে--সেটাকি এরই মধ্যে 

ভুলে গেছ? ৃ 

কর্ণ। মভারাজ, আমি এ বৃদ্ধের প্রলাপ বাকা শুন্তে আসিনি । 
আমি আমার বক্তব্য বলে নিশ্চন্ত। এখন আপনি আপনার কর্তবা 

করন! 

[ কণের গুস্থান। 

শ। ছুর্যোধন । সময় মিছে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। 

ছু। পিভামভ ! উপপেশ শোন্বার আমার অবকাশ নেই। আমি 

না নিবেদন করি, আপনি ভা” শুনুন। পাগুবধের সঙ্গে আমার দুদ্ধ 

অনিবার্য । সেই যুদ্ধের সাব্যার্থ আমি আপনাকে সর্ব প্রথম বরণ 
কণ্রলুম | ক্ষত্রিয়ের ধন্মানুদারে আাপনি আমার সহায় হন । 

ভীল্ম । ' বেশ, তোমার বর্ণ গ্রহণ ক”রলুম । | 

'শ। নিক্ষিস্ত! এস বংস, এখন অন্ান্- গ্রতাপশালী আত্মীয় 

বাজাণের বরণ ক*র্তে গমন করি। 

ছু। আপনাকে পেয়েছি, আচাধ্য দ্রোণকে পেয়েছি, অর্গরাজ আমার 
চির-সহায় | পথে মদ্্রাজ শল্যকে ভাগ্যবশে প্রথম লাঁভ করে বরণ 
করেছি। আর কি ?--এখন ইচ্ছা করলে আমি ত্রিলোক জয় করতে 

সমর্থ। পিতাদহ! প্রণাম । চলুন মাতুল! এবারে কৃষ্ণকে ধরতে 
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্রকায়,গমন ক্ষরি। তিনি কুরপাগুব উভগ়্েরঃ' আত্মীয় । নে আগে 

পটদুজ পারবে, সেই লাভ কণরবে। 

। একুনি ও ছুর্যোধনের প্রস্থান । 

শাক্ম। আপনি থা প্রশ্ন করেছিলেন, ভার উত্তর তু পেলেন, ব্রাহ্মাণ 1 
ধৌ। উত্তর পেয়েছি, পেয়ে সন্থষ্ট ভ?য়েছি। গলেয় ! দুর্যোধনের 

সান্তা ভিন্ন আপনার গতান্তর নাই । নি তা” জেনে সন্থষ্ট মনে 

পধ্ারাজাকে এই সংবাদ দিতে চ”ল্লুম। 

| ধৌফ্যের প্রস্থান । 

শীষ্ম । এখন বুঝতে পারছ বিছুর, আমি বিষঞ্জ তয়েছিলুম কেন ? 

ব্ডির। পিতৃব্য! পাণগুবপক্ষে আপনাব পমকক্ষ যোদ্ধা কে আছে ? 

ভীক্ম। ঞ্কে আছেন ঘুধিষ্টির | 
বির । বুধিষ্টির ? 

ভাক্ম। কেন বিছুর, তুমি বিশ্মিত হচ্ছ? তুমি কি জান না, যেখানে 

ধন্য সেণানে জর ? 

বিদ্বর। কিন্ত ধর্মরাজ ত আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্বেন না। 

'ভীষ্ম । পি আমি সনাতন ধন্ম পরিষ্ঞাগ কণর্তূম্ তাহলে তিনি 

অন্দর ধরতে পারুতেন। কিন্ক বির, আমি ত আাজও সনাতন ধন্ঝ 

পনিত্যাগ করিনি । 

বিছুর। আছ -্লউ আছে? 

ভীম্ম। আর আছে অজ্ঞুন। কিন্ত দে আমাকে পরাস্ত করতে 

পারবে না। আর আছেন সর্বসংহারী জনার্দন। কিন্তু আমর বিশ্বীস, 
ভিনি এ যুঝে অস্ত্র ধ্র্বেন না। তা হলে আমার অস্ত্রপ্রহার থেকে 

আমার পঞ্চপ্রাণসদৃশ পঞ্চপাণ্ডবকে কে রক্ষা ক”্রবে বিছুর? আমি ত 

কার্পণ্য কবে যুদ্ধ ক/র্ব না। 

৪ 
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( শিখণ্ডীর প্রবেশ ) 

একি! একি! কোথা! হ'তে এলি ? 

স্বপ্নআমি গিছি বিসজ্জন, 

জাগবণে পাপ্পু মোর এখনো ন্য়ন। 

নহে স্বপ্ন! রে বিছ্ুর, সভা আমি দেখি! 

সেই শীব্র প্রতিভিংসা- সেই কটাক্ষ কঠোর । 

পাপ্পু হুহানে, সভম্্র লেনে 

নারাত্ব মিয়া নেছে__ 
কিন্তু রে বিছুর, দেখ চেয়ে, 

প্রতিভিংস পারেনি সুছিতে ! 

বিদ্ুর । কে তুমি যুবক? 

শি। মহাভাগ ! এই কি ভে বিবের গৃহ ? 

বির । এই গ্বৃহ। কিন্তু কেবা তুমি হে যুবক ? 

শি। বিখ্যাত পাঞ্চালবাজ 

জ্রপদের পুজ্র আমি । 

মহারাজ বুপিষ্টির চারি ভ্রাতা সনে 

বিরাট ভবনে" 

করেছেন আমার প্রকাশ, 

' জননী তাহার 

অবস্থিত বিতুরের ঘরে। 

এ শুভ সংবাদ তারে করাতে অবণ, 

রাজাদেশে আগমন মম । 

বিছির। এস বংস! লঃয়ে মাই তোম। 

যথায় পাগুবমাতা গ্রভ্র-অদশনে 

"যিষাদে করেন অবস্থান ! 
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( শিখণ্ডী ভীম্ষের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল ) 

ভীম্ম। কি দেখিছ, এ সুখে বালক ? 
শি। কেতুমি? কেতুমি? 

: খষিমুস্তি কে তুমি স্থবির ? 
ভোমারে.জেখিবা মাত্র 

সহ্সা অন্তর কেন উঠিল জ্বলিয়। ? 
কোন যগান্তরে প্রচন্ড আধারে 

, মেন কত লুক্কায়িত পতনার বাশি 

' সঞ্ধার় উদ্ভায়ে, আনে কেবা 2 

'ভীম ভারে জপি কেন কারে আচ্ছাদন ? 

একি দৈব বিড়ম্বন ? 

কে তুমি--কে তুমি বুদ্ধ ? 

সরে যাও, চলে যাও 

আর আমি দেখিতে না পারি । 

বিভ্ুত্ন । কুরুবুদ্ধ, নমন্য সবার | 

চির ব্রহ্মচারী খষি, পুভ্য দেবতার । 

বহু ভাগ্যে আজ তুমি দেখিলে তাভারে । 

আত্মীয়-নন্দন তুমি পু 

তোমার মঙ্গলবাঞ্চা কর্তব্য আমার্। 
কর বস, নতি কর, মহাজ্বার পদে। 

“শি। ভে প্রভু, হে কৌর্ব-প্রবীণ ! 

আমি অজ্ঞ অন্ধ শিশু মতিভীন। 
দৃষ্টিমাত্র মানস-বিকারে 
কি কথা ঝলেছি আমি, কিছু নাই মনে । 

শ্রীচরণে করি*নতি, পদাশ্রত আমি । 

আশীর্বাদ কর মহামতি ! 
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ভীক্ম। কিছু কর নাই তুমি, শিশু! 
দ্রুপদ-নন্দন তুমি ; 

কুরু-লঙ্ষমী বাজ্জসেনা ভগিনী তোমার | 

তুমি মম প্রিয়ধন, 

আশীাব্বংদ করি হে তোমারে, 

ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কারে শ্রেষ্ঠ জয়ে হও তুমি জয়ী 

লয়ে যাও গৃহে, ভে বিছুর ! 

লয়ে নাও পাঞ্চাল-নন্দনে । 

চলিতে চলিতে শুন কথা, 

আনন্দ-বারতা-- 

ঈশ্বর- প্রেরিত এই বালক জুন্দর 

মুহ্র্তে মুছিরা নিল বিবাণ আনাব ! 

চতুর্থ ছুস্ঠট 
পর্ব্যঙ্কে শকৃষ্ণ নিব্রিত 

পখাগণের গীত 

তোমার বাশারে দিব হে গালি 

* ওহে বংশাবদন বনমালী । 

ছিলাম ঘুম ঘোরে ঘক্গে সঙ্গপলে 

£হসা বাশী বাতিন বনে ॥ 

আমর] কুলবন্ডী তাই শুনে কল দিটি জল তল।ঞলি 

লজ সরম ধরম করম সপেষ্ধি বাশার বে 

বনে কি €স মনে বুঝিতে পা চলিষা এসছি দুষে, 
্ ূ 
আধারে দরে কাপিছে অঙ্গ, দেখ বাশী ভোমার করে হে রশ, 

এ 

মরমে পশিয়! হ'ল সে অনঙ্গ, বশীর একি চড়রালী ॥ 



ভীন্ম টি ১৩) 

রঃ সাতাকির প্রবেশ ) 

| ,তাইত ! প্রভ-এখনও নিড্রিত। এ রকম আশ্চর্য বাপার ত 

০ দেখিনি! মাথায় একটা অত বড় বিষম ভার, পুঞ্চ পাওদের 

নিই এট প্রকার কুরুপাগুবের যুদ্ধের কষচনা কবে এলেন। 
উনি রকম ্্পদেশ'ধৌমা পুবোভিতকে দিয়ে এঁসেছেন, ত্রাহ্গণ- কৃ" 
সভায় সেই উপদেশেন যত প্রস্তাব করলে, কেৌরবের! কখনই ভাগতে 

সম্মত তবে না। এ সমস্ত জেনে সুনে ঠাক কেমন করে নিশ্চিন্ত হ'য়ে 
নিদ্রা বাচ্ছেন।! 

সি 

ৰ * ব্রি প্রাবেশ ) 
নল কেমন ভে সাত্যকি, ধা বলেছিলুম, তা৷ ফল্লো ত 
সা। একটু আস্তে কথা কও । 

ন্ল। বললেছিলুম দন্ত দেখিয়ো না । দত্ত দেখালে সন্ধি ভবে না। 

সা। একটু আস্তে কথা কও । 

বল। সে ছর্যোধন মানী লোক,সে কি তোদের গিরডাা 

গ্রাহ্থ করে? ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ বার সায়, চোখ রাঙিয়ে তার কাছ থেকে 

বাজা কেড়ে আঠন্ভে গেছেন! একটু বিনয় ক'রে চাইলে সে তথনি 

অদ্ধেক ত্রাজ্য ছেড়ে দিত। 

সা। আরে গেল, একটু আস্তে কথা কও । 

পল। কি বস্ল্ছিন্? 

সাঁ। বাস্দেব এখনও বৃমুচ্ছেন। প্র 

বল। তা”তে কি হয়েছে! আনার কথা শুন্লে না, তেজ নে 

গেলে-এই বারে মর। 
সা। আরে গেল, টেচাচ্ছ কেন, দেখছ ন। কুর সুমুচ্ছেন | 

ব্ল। দুমুবে নাত কগ্র্বে কি! কাজ ঘা করবার তাতো শেষ 

কঃরে দিয়েছে । * | 

সা। তা দিক, তুমি চুপ কর । ঠাকুরের নিদ্রঃভঙ্গ কর না! 
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বছর । দুর শালা। তবে ত গুরুকে খুব বুঝেছিন। তোর গুব 

বখন খুমোয়, সে ঘুম কি চীৎকার গোলমালে কেউ ভাঙ্গাতে পারে ! "বদি 

তোর গুরু না জাগতে চায়, তাহ'লে পৃথিবীর পাহাড় এক সঙ্গে তেপ্ম শব 
পে ভাঁকে জাগাতে পাণর্বে না। আবার হমত' গন্দে। এফ শ্রান্তে 

টি দীনের নীরব আহ্বানে ও ব্যাকুল হয়ে জেগে ভঠে । 

সা । গুরুকে তুমিই বুঝে, তুমিই বোঝ । আমার বোঝবার 

ঘরকাপ নেই। তিমি মেতে ফেলতে ইচ্ছা কব, আমাকে মেরে ফেল । 

কিন্ধ গুরুকে বুঝতে পারি, এমন আশীব।: ক'র না। 

বল! দেখ সাত্যকি, এই গুণেই তোকে সামি বড় ভালবাসি । আমি 

মাঝে মাঝে খোচা দিযে ভোব কাছ থেকে একটু কৃষ্ণভক্তিরস আদায় কৰে 

নিই । কিন্তু জলে কি হবে তাই, আর বেশি দিন তোর কাছে রস আদায় 

কব! হ'ল না। তোকে ম'রূতে হ'ল। 

সা। কে মা*র্বে? 

বলগ। তখন বাল্লুম হতভাগা, একটু বিনয় দেখিয়ে সন্ধি কর। দন্ড 
পেখাছে যেমন গেলি) চা তেমনি দত্ত পেখিয়ে তোদের দূর করে 

তাড়িয়ে পিরেছে । ছুধ্যোধন বলেছে খিনাযদ্ধে রাজা দেব না। 

সা। মার্বেকে ? 

বল। তোর গুরুই তোকে মারবে, আবার কে! আর তোকে কে 

মারতে পারে ? 

চ;। বাও, বাও-মানুলামী ক'ব ন।। বাত্রে, বুঝি একটু বেশি 

হঃ়েছিল * 
বল। «আচ্ছা, এখনি বুঝতে পারবি রে শালী ৷ ছুর্যোধন কৃষ্ণকে 

বরণ করতে লাগে এসে উপস্থিত ভয়েছে । 

সা। বলকি? 

বল। ইত্বিমধ্যে এগার অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রভ করেছে । ভীন্ম, 

কর্ণ, দ্রোণ, জয়দ্রথ, শল্য প্রভৃতি সব বড় বড় রাজাকে হাত ক'রেছে। 
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বিঠির, 'সাত ,অক্ষোহিলীর বেণী সৈন্য সংগ্রহ কপর্তে পারে নি। হাব 
উপরে গর সাহসে ডলে বুদ্ধ কঃর্ছে চেরেভিল, তাও আজ গেল । দুর্মোধনই 
আগে হু নিছে | 

সপ্ধি উড তই রে না। 

বল/' আর $ তেই, শারে না। ওই রাজা দুর্যোোধন+আস্ছে। 
সা। তাই ত রর বি ভল? হে জনার্দন এ কি করলে £ 

বল. ভনাদ্দন ৰা ক্র্বার ক /রেছেন্ তোমার মামার বুঝতে বাবাস 
বিডগ্গনার 'দবকব কি ভাই! ইভ বল্লি সাতাকি, এই মে গুরুকে 
,গোলবাব আশাব্বাদ কর্তে নিষেধ করলি । নাও, এখন আক্ষেপ রাখ, 

রেখে শান্তভাবে অভ্াাগতেব সন্মান রক্ষ। কর। দেখ, যেন মনের আবেগে 
বাপবের মর্ধযাপা নষ্ট কার না। এখন চ্ললুম, বেশবের সঙ্গে ভর্যযোপনেপ 

সাক্ষাৎ কার্মা সম্পন্ন লে আমি আবার কিরে আস্ছি ! 
| বলদেবের প্রস্থান । 

সা। তাই ৯, এ কি বিভীধিকা বেগাচ্ছ জনার্দন। পাঁগুব-পক্ষ ছোড়ে 

ভুমি কুরু-পক্ষ অবলম্বন কণর্বে। ভাহ'লে পৃথিবীর থাক্বারই আর 

প্রয়োজন কি! অথচ ঘ| ঘটনার সদাবেশ দেখছি, তাতে কুরুপক্ষণ 

অবলম্বন ছাড়া তোমার অন্য উপায় নাই । 

( ছুর্ধযোধনের প্রবেশ ) 

দুর্য্যোধন। কই সাতাকি, কেশব কই £ 
সা। আসুন মহারাজ, জনার্দন এখনও নিদ্রিত 

দু। এখনও পর্য্যন্ত নিদ্রিত! ব্যাপাবখানা কি! বিব্লা্টভবনে 
বিবাহোৎসবে কেশব কি এতই রাত্রি জাগরণ ক'রেছেন তে দ্বারকাতে 

এসেও ঘুমের জের মিটছে না! 

সাঁ। ওই তদেখতেই পাচ্ছেন! এখন উপবেশন করুন মহারাক্ত ' 
বাস্থদেবের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করুন । 
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ড। ধস্ছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ধলে রাখছি, তোমাকে বৃদ্ধে আদা? 
+হার ভ'ভে হবে। 

সাঁ।, সে উত্তর ত এখন জানি দিতে পারুব নাছে ৫ উ্! 
পের, ত স্বতন্ত্র অশ্থিত্ব নেই । বাসুদেব যেখানে, আদ্ও ৮৮, নৈ পর 

৪1 তা কি আর বুঝি না, তবে বাসর নন আমার 5 
তন হতোশরাও আমার না কারে ত থাকৃতে পারবে না । 

পা। তাঁতে আর সন্দেহ নই মগারাজ | 

| শ্রীকৃষ্ণের খনার শিরোদেশৈ ডর্যোধনের উপবেশন 

' অজ্জীনের গ্রবেঞ্া ) 

অ। কি সাভাকি, সখা কই ? 

সা। আর সখা ! বিলদ্বে সব নষ্ট ক'র্লেন ! 

অ। কেন £ কিসে নষ্ট তল? 

পা। কিনে ভল আমি আর সুখে ঝল্তে পারছি না। শবপনি 
দেখুন । 

অ। তাহ ৬, ছুর্যোধন গাগে এসে উপস্থিত ভয়েছে 

সাঁ। আপনাশের কাধ্য-শৈখিল্যে ছুর্য্য।ধন কিনা বাস্থদেবের আশুর 
প্রাপ্ত ভ্ল! কি কগরুলেন তৃতীয় পাওব ? 

অ। তাতে আক্ষেপ কেন সাতাকি 1 রাজা দর্যোপন কি আমাও 
আত্মীয় নন? তবে তিনি নণি বাসুদোবের আশ্রয় পান, তাত চেঞ্সে 
শ।নন্দে কগা আর কি আছে! । ছুর্য্যোধনের বি" সে সৌভাগ্য 
তাহতে নভারাঞ যৃরিষ্টির আবার আমাদের চার ভাই আর দ্রৌপরীকে 

নিয়ে চিরজীবনের শন্ত বনে যেতে প্রস্তৃত আছেন ! 

(শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রান্তে অঙ্জঈুনের উপবেখন ) 

ছু। আন্র,মিছে বসা কেন পার্থ! এই সময়টা আরও দ্টার 
বায়্গা ঘুরতে পারলে ছুই চার জন রাজার সাভাব্য পেতে পাণ্র্তে । 



ভীক্ষম ১৩৭ 

। তঙু একটু ধসে, ক্ৃঞ্চের মুখের কথাটা শুনে যাই । 

৪৯ নর ভুঙ্গাতেই বস আন যাই কর, তোমাদের কুষ্ণকে এবার 

মাত” . জনয * 

ন্অ ী কতা. পক তে ভ পার, পেত স্ুগে বৃথা! ভাই | 

০৮ বিরাটের সভায় নাঁচ-ওরালী হয়়েভিলে জি 

আ। সব  তনি জান | 

2 ।: ছি ছি! পু্বন্ছেক অভিমান কর-পকিস্য পরা পণ্ড়বার ভয়ে নেয়ে 
শাষয সাজলে ভে! 

আ। * ঘোষবাজান সময়ে, স্ন্ধব্র-নদ্ধে তোম|পব সমস্ত কৌনব-বীরের, 

পুরুবন্থ দেখে, পিন করেকের জন্ঠ মেয়ে সেগে প্রায়শ্চিন্ত কগরে নিলুম । 

( কষ্টের উত্দান ও মুধিত নসননে আখি সংবোধন ) 

ক্ণ। ভে জনাদ্দন তাগো! ভগন্ডের জীবঝকে অসৎ থেকে সতে 

নিয়ে 719৮ -অর্গকার থেকে আলোকে নিয়ে যাগ ঘৃত্যু থেকে অমৃতত্তে 

নিয়ে বাও |) হে গোখিন্দ উঠ, ভে গঞর্চড়ধবজ 5, হে কমলাকান্ত উঠ) 

ব্রিলোকের গত কন কেও তৃভায় পাঝব 1 কতক্ষণ! ভি ছি ছি, 

পয়েব তলার কেন বসেছ ভাই । মাথাগ কাছে ত আসন রেখেছি ! 

9। কেশব! - 

ক্লক কেও, পভ! আপনি? আপনিও এসেছেন! আপনার! 

কি ভন্য এসেছেন বলুন | | 

চ6। এই উপস্থিত্থ ধদ্ধে আপনাকে সাভাধ্য দান করতে হবে। বট্ও 

আপনার সঙ্গে আমাদের উভয়েরই সমান সঙ্বন্ধ,ডুলা ?সীভার্দ__তুথাপি 

আমি আগে এসেছি । বিনি প্রথষে আসেন, সাধুরা তারই পক্ষ, অবলম্বন 
করেন। আপনি সাধুগণেব শ্রেষ্ট ও মাননীয় । আপনিও সেই সদাচার 
প্রতিপালন করুন । 

কৃষ্ণ । কুরুবীপ্ধ! আপনি যে আগে এসেছেন, তাতে ভার সন্দেহই 

নেই) কিন্তু আমি কুস্তীপুত্রকে আগে দেখেছি ।* এঈ জন্ত আমি 
৯৮শীশী 
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আপনাদের দুজনেরই সাহাবা কণরব। কিন্ত এ কথাও প্রসিদ্ধ আহে, আগ 
বালকের বরণ গ্রহণ কপ্ববে। অতএব আগে কুস্তীকুতারেরই, বা গ্রহণ 

করা উচিত্ত। কোন্তেয়! আগে তোমার বর্ণ গ্রহণ/জ ক মং ঘাদ্ধ 

নারায়ণী নামে দশহাজার সেনা একপক্ষের সৈনিক রদ দ গ্রনণকএধা। অন্ত 

পক্ষে আমি । আমি কিন্তু যুদ্ধও কশ্রব না, অর ধূঃব না (এ এ ঢুই 

পক্ষের মে পক্ষ তুধি নিতে ইচ্ছ1 কর গ্রহণ কব। 

ম। আনি তোমাকেই নিতে ইচ্ছা কৰি! . 
রুষ্ণ। মহারাক্ত ! 
ছু। বাসুদেব, আমি আপনাব নারারনী নেনাই গাভণ ক্রল্ম 

কৃষ্ণ । সম্ু্ট ভ'য়ে গ্রহণ করলেন? 
ড। সন্তষ্ট হ'য়েই গ্রহণ কণ্রলুম | সদন্ন-পরাস্থুধ ও নিরন্তর মাপনাকে 

গণ ক'রে আমার লাভ কি? 

কৃষ্ণ। তা ভুলে আস্মন মভারাঁজ, নারায়ণী সেন। আপনার সঙ্ষে 

দিতে কৃতবন্মাকে আদেশ কগরে আনি । এস সখা! এযুদ্ধে আমি অস্থ 

ধর্ব না, ভোমার রথের সারগ্য গ্রহণ কর্ব। 

শালি 

শ্রীকৃষ্ণ ও অজঙ্ঞুনের প্রস্থান । 

( বলদেবেহ প্রবেশ ) 

সা। লীলাময় ! তোমাকে মে বুঝতে যাবার* অহঙ্কার করে, তাব 

মত ূ র্ঘ আর নেই | মঙ্তারাজ ! ঘাবেন নাঁঁযাবেন না! আমাদের 
আর এক জন আছেন। ভিনি বাঁদবশ্রেষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ আপনার গুরু । তিনি 
আ"সছেন, 'াঁকে সব্ব প্রথমে বরণ করুন । 

দু। ঠিক ঝলেছ সাতাকি,! গুরুদেব! আমি আপানাকে যুদ্ধে 
আমার সহায়,হরার জন্ত বরণ ক্র্ছি। | 

বল। কৃষ্ণ? « 
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ছু। টনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন! আমাকে দ্শ 

সহজ নানা ঘ্নেনা দান ন করেছেন । 

পর্ মিতা পাকে ছলনা ক'রেছে মভারাজ। 

ছাঃ ॥ * টি না ক কেশব আমাকে দেবেন নাঃ 

বল। সে কি করা, বাসদের প্রতিশ্র্তি পালন কুর্বেন না ? 
দ। নারায়ণী সেন! কি অকর্মমণা ? 

বল। তোমার একাদনন অক্ষৌভিণী সেনার মধ্য তাদেব তুল্য বীর 

নাই । তার! কেশবের সমদোদ্ধা। 

, ছু। তাভালে আনি কুষ্ণকে চা না, আমাকে নারায়ণী সেনাই 

প্রদান করুন৷ ূ 
সা। সপকলেউ ত আর তোমার মত বোকা নয় ভোমার মত বুদ্ধি 

হ'লে মহারাজ ছুর্যোধনকে আর পুথিনীপতি ভ'তে হত না। 

ছ্ু। এই বাবে আপনি আমাকে কৃপা করুন । 

সা। এই বারে আসল কথা । না9, আধা, এতাঁবাভ ছুর্যোধনের 

পক্ষে যোগ দাও । 

বল। তাই ত মহারাজ । 

সা। আবার তাই ত কেন_- 

বল। তুই থাম্.! 
সা। আপনি ওঁকে ছাপ্ডবেন না। উনি বুদ্ধ করলে, আদি নিশ্চয় 

ব'লছি মহারাজ, আমি শুর ব্থেব সারথী হ*ব। ্ 

বল। মহারাজ, কৃষ্ণকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাক্তে,আমার সামর্থ, 

নেই । তবে আমি বল্ছি, এ যুদ্ধে অজ্জুন কিংবা তুনি _কাছও পক্ষ আমি 
অবলম্বন ক*্রব না । অতএব প্রস্থান কর। তুমি সকল-পার্থিব-পুজিত 
ভারতবংশে জন্মগ্রহণ করেছ ; সুতরাং ক্ষত্রিয় ধন্ধানুসারে যুদ্ধ কর। 

হ॥ যথা আজ্ঞা”! 

| ছরয্যাধনের প্রস্থান । 
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সাঁ। কি আধ্য। মাথায় হাত দিয়ে দাড়ালেন কেন ? 

বল। তাইত সাভাকি, ভতভাগ্য এতই অদান্ধ, আমাৰ ।অ্াথে বললে 

রুষ্কে চাই না! 

লা? দুল? 

নল। ধ্বংস ॥ 

সা! তাই বল-_ ছ্াড়াও-_ শ্রীচর্ণের ধূলোটা একবাব দাও! ক'দিন 

বে ভোমাব সঙ্গে কেবল কৃত ক্রুচি | 

শঞওস্ম ভুষ্ট্য 

বিরের গুছ 

ভীম ও বির 

ভীম্ম। হে বিডব! মুত্ামৃত্ি দেখিম্স বালকে 
গুভঘণো প্রবেশিয়া স্বপ্পোখিত মত 
চাঠিল শিখন্তী মোর পানে । 

নগনেন পলকে পলকে 

দভিতে আমারে নেন 

ছুটিয়! অ(পিল বক্তিশ্রিখ। । 
নগ্ন বেধন। মন 

সঙ্গে তার জাগিরা উঠিল । 

১থাপি এখনো বুবাঁ বোঝেনি স্বন্ূপ | 

কেবা সে, কেন সে ভেখা, 

কোন্ রাঁজো ছিল্ ভার ঘৰ, 

'নারী কিম্বা নর-_ 

কি হঘ্বন্ধ ছিল তার গাঙ্গেয়ের সনে । 
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* দেখিয়া জাগিল স্মৃতি 
, তৃণ'হতে যেন হতাশন । 
মুহূর্তে ভুলিল, তৃণ ভল্ম হল 

অন্ত্ত্প দগ্ধ হল পাথগাল-নন্দন । 
 কিন্ধ ডে বিদ্ুর ! 
অভিমান-সাগরের জলে 

তাব্র হলাহল, উঠেছে তরঙ্গরূপে 

অতিক্ষীণ স্বতির পরশে 

বিক্ষন্ধ হঘেছে একবার | 
কি বিন্দেভ, সাক্ষা তুমি তার । 

পুন দরশনে স্ৃতি জাগিবে খন, 

সমুখ্খিত সে ভাম তরঙ্গ 

আন কি নিথর হবে ? 

এ শৈল না চুণ করি আর কি মিলাবে ! 

বিছু। বিচিত্র স্বপপনমত হেবিতেছি পিতা! 1 

মুগশিশু করিয়া দশন 

জীবন আশঙ্কা আজি কবে মৃগপতি । 

জম্ম । এ সংসারে বিচিত্র 

1কছুই নাহি তাত ! 

কাল জয়ী স্তর সব্বদা 

মুগ মরে কালের প্রভারে 

সুগ দেখে সিংহ মুত্তি তার । 

সিংভ মরে ববে ব্যাধজালে, 

মগ-মূর্তি কারণ তাহার | 
জগন্তে অজেয় আমি 

ইচ্ছামৃত্য শীন্তনু-নন্দন | 



ভআাক্ম 

আামার এ ভাগ্যকপা 

স্বকণে শুনেছে দেবগণ | 

আনন্দে আশীষরূপে 

শ্রিরোপরে পুষ্পবুষ্টি করেছে সকলে । 
ত'বা জানে ভীক্-হত্যাকারী নভে তারা । 

ইচ্ছা নূর মরণের বাণ । 
স্বজীবনে ইচ্ছা মপি করেজে সন্ধান 
ভবেই গাঙ্গেয় ভত হইবে সমরে । 

তথাপি বালক দেখে ভঘেছি চিন্তিত, 

নভি ভীত ভে বিছুর-_ 
শিশভ্ীর মুস্তি ভেরি পুলকিভ আমি । 

বিদ্র । বিচিত্র কাহিনী ! 
এই ক্ষুদ্র বালকের সনে 

মহামতি শান্তনু-নন্দনে 

কি বিচিত্র কন্মের বন্ধন 

নিতে বাসন। জাগে মনে। 

ধন্ম অব্যাঘাতে ঘপি 

শুনিবার হই অধিকারী, 
এ বিচিত্র ইতিহাস, দর কণ্বে 

শুনা ৪ আমারে পভ । 

ভীম্ম। শুনিবার তুমি 'অধিকখবী ; 
ভে পম্মজ্ঞ ! অবকাণে শুনাব সমস্ত কথা । 

এখনো মুত্যুর ইচ্ছ! জাগেনি আমার 
বাঁলকে দেখিয়া শুধু 

মুত্যু কণা উঠেছিল মনে । : 

এইমাত্র শুনে রাখ জন্মান্তর হতে 
শি 
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অনুস্চতি করিছে সে বধার্থ আমার । 

পুর্বে নাবী, এ জনমে নর | 

'নর হয়ে জন্ম বদি বুথ! জন্ম তার, 

বধিতে সে নাবিবে আমারে । 

দি নারী ভয়ে হয় নর-_ 

শুনতে বিছুর, মৃত্যুশর সে আমা ! 

( শিখণ্ডীর প্রবেশ) 
৯৬০47 

শি। ভা ভাভী। চিনেছি তোমারে । 

দণ»ন মাত মনে ব স্মৃতি জাগিল, 

আব না মিলল, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে 

মুইর্ডে সে পরিণত ভইল তবঙ্গে, 

সব্ব ইতিহাস কথা শুনা'ল আমার । 

ভে'গাঙ্গেয়, চিনিতে কি পার মোরে ? 

ভীম্ম। ভুমি নিজে বল, 
কেব। ভুমি হবা। 

শি। কেবা আমি? কেব। আমি । 

জন্মের মমতা মোরে ধীরে ধীরে, ৰলে 

বংশের ছুলাল তুমি 

ভে শিখণ্ডী পাঞ্চাল-নন্দন ! 

দীর্ঘবর্ধ প্রায়োপবেশনে 

তব পিতা শিব আবরাধনে 

করেছে যে তপস্যা সম্বল 

ভুমি তার ফল-_ 

ক্রুপদ দ্রুপদ-পত্রী,নয়নের মণি। 
কিন্ত জাগে ওই দুরে 
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বধ অঙ্গে পাইন্সাছে থে প্রচণ্ড 

ভে কেৌরব, সেই জ্বাল। 

শীক্ষম 

মৃত্যুর প্রাকার পাতে, 

প্রজ্ঘলিত চিত।নল পাশে 17 

ওই দূরে, বিশুদ্ধা ভটিনা ভবে 7 

নিশ্চল-ক্তিমিত নেত্র! 1 

অন্ধকাঞ প্রাচীব্ বেষটনে 

ঘন-স্ত ইসির ভান 

মাঝে মাসে। রতভ্যকাপিলী 

ওহ ভাসে সৌশামিনা! 

নররূপধারী, কিন্তু ভান 
এখনে। হৃদ মোর নাবা ! 

বড় জালা-_খড় জ্বাল! 

তভেগাঙ্গের! আর আমি বলিতে না পালি 

ভাক্ম। খলিবার ঘণি থাকে প্রয়োক্তন 

নিভয়ে শুনাও ভাই ! 

শি! কি বলিব ৮-- 

ইচ্ছা-মৃত্া শান্তন্ুনন্দন ! 

পুর্ধ কথা করহ স্মরণ । 

ভমনীর প্রতিহিংন। গ্রচও বাসন।, 

পর হনে তৈভরণী এসেছে হেথান্। 

ত্িিভুবনে একাকিনা 

পরিত্যক্তা রাজার নন্দিনা 

বাতনার তীব্র শরে 

নর স্পট] রি 

সর্ব অঙ্গে তোমারে করাব আমি পান । 

, র্লামজরী ভুবনে অজেয় ব্রহ্মচারী ! 
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কু পাগুবের রণে 
তোমার নিধনে-_-শুনে রাখ, 

একমাত্র মৃত্াশর আমি । 

ভীম্ম। যতক্ষণ রব অস্ত্রধারা 

প্রতিদ্বন্দী যদ্যপি সংহারী নিজে আসে রি 

তারে। সাধ্য নাই বৎস, বধে মোরে পুণে ! 

শি। বুথা তবে মম আগমন ? 

ভাম্ম। বুথা তব আগমন । 

শি। শিববাকা হইবে লঙ্ঘন ? 

ভীম্ম। কত না কভু না বা, 

চির সত্য শঙ্কর বচন । 
শি। তোমার মরণ বর 

শির়াছেন শঙ্কর আমারে । 

ভীম্ম। তবে তুমি নরর্ূপে নারী? 
শি। পুর্বে ছিন্ু, আর নারী নভি নরবর । 

জন্মিয়াছি নারীরূপে । মহান্ শঙ্কর 
করুণা করিয়া মোরে করেছেন,নর । 

 ভীনম্ম। চলে বাঁও সম্মখ হইতে নারী । 
আমি চির ব্রহ্মচারী, 

মাত! মনন দেবতা জাহ্ুবী। তবমুখে 
ভেরি মানবী-মুখ প্রথম জীবনে | 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে 

মৃত্যু ইচ্ছা! জেগেছে আমার ! 

চলে বাও শিখগ্ডিনী | 

ঠেবিছুর! সধতনে 

স্বদেশে বালারে তুমি দাও পাঠাইয়া । 
৯৩ 
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হও নর শঙ্করের বরে, তবু তুমি 

নারী ভিন্ন নহ অন্য আমার নয়নে । 
শি। জেগেছে জেগেছে দেবব্রত ? 

স্বয়দর সভামবধো 

মাচম্বিতে উপনীত তরুণ তপন ! 

ষে প্রচণ্ড ঘনাশন 

জ্বেলেছিলে হৃদয়ে আমার, 

একজন্ম-অশ্রজলে হ'ল না নিব্বাণ। 

ক্রোধ কেন হে মহান? 

কাশীরাজ গৃহ তে বাচিক1 ইয়া 

এ ব্রহ্মচারীরে তার মুখ দেখাইতে 

পন নাই তব গৃহে কাশীারাজন্গুতা । 

আভি আমি অজ্ঞ অন্ধ দ্রুপদ-নন্দন 

বিধাতা প্রেরিত হয়ে 

আসিয়াছি তোমার সদন । 

বিধির ইচ্ছা 

মুহূর্তে হইনু জাতিশ্মর _ পুর্বজন্ম-_ 

বিগত-কল্যের মত উঠিল জাগিয়া । 

ক্রেগেছে বখন, কর আকর্ণন 

তোমারে ফিরা'য়ে দিব 
তাোমর সমস্ত জ্বালা অস্তগামা রবি ৷ 

বি। চলে এস পাঞ্চাল নন্দন ! 
এভিরুণ দেহকাস্তি 

গোপনে লুকায়েছে নিকূতির ভাল । 
বিশ্ব ধার চরণে লুটার, 

মীয়া বারে হেরে ভন্মে জুদুরে পলায়, 
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রে শিশু! তুই কি তারে করিৰি সংহার? 
হে বিশ্ব জননী-মায় ! 
এ কি তব রহম্ত দারুণ ? 

( শিখণ্ডী ও বিছুরের প্রস্থান ) 

ভীম্ম। ন্রিতাননে, মধুবতা চারুআচ্ছাদনে, 

রে নিয়তি আারে বধিতে 

গোপনে করিলি তীব্র বাণের সন্ধনন ? 

.. চলে বা বিষান রাশি-- 

চলে যা! জীবনে ইচ্ছা 

নিয়তিরে রুদ্ধ করিবার ! 

দুর্বহ কর্মের ভার পীড়নে পীড়নে 

সমু্তান্ত করেছে আমারে । 

ঞ 

( ছূর্য্যোধন ও রাজগণের প্রবেশ ) 

দ্ু। পিতামহ 

ভীক্ম। এস ভাই। আসুন নৃপতিবর্থ । 

ঢ। আমাদের উত্তর যুধিষটিরের মনোোমত হয়নি। তিনি কৃষ্ণের 

পরামশে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই স্থির করেছেন। এপ অবস্থায় 

'আমাদেবও যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত ভওয়া কর্তৃব্য। একাদশ অক্ষৌহিনী সেন। 

কুরুক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবার কম্ সমবেত হয়েছে। উপযুক্ত 

সেনাপতির অভাবে তারা৷ পিগীলিকাগণের স্ায় ছিন্ন ভিন্ন না হয় তাই .. 
এই সনস্ত নুপতি-সঙ্গে আপনার কাছে এসেছি | 

ভীম্ম। আমি কি ক"র্ব কুরুরাজ, আমাকে আঁদেশ করস 

দু! ধার! ঠিতাভিলাষী নিষ্পাপ স্থুনিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি করেন, 

১ জয়লভ করেনশ। পিতামহ! আপনি অন্গুর-গুরু শুক্রের 
ল্য নিষ্পাপ, আমার চিরহিতৈষী, ধর্ম-পরায়ণ। জগতে এমন কোন 
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বীর নাই ঘে আপনাকে সংভার কর্তে সমর্থ! এই রাজগণের আঁভপ্রায় 

-্র্ত আপনাকে নিবেদন করি যে, আপনি এই একাদশ  অক্ষোরিনী সেনার 

সেনাপতি হউন । 

ভীষ্ম। আপনাদের সকলেরই এই মত ? 
'সকলে। সর্ববাঁণা সম্মত | 
ভাম্ম। শুন ভুর্যোধন, আমি পুর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে তোমাৰ 

গৈম্তের সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর্লুম। কিন্ত সেই সঙ্গে এ কথাও শুনে 

রাখ, নৃপভিগণ আপনারাও শুনুন, কৌরবের ন্যায় পাগুবেরা'ও আমীধ 

প্রিরপাত্র, সুতরাং ভারা যণি পরান নিতে আসে, তাদের সৎ পরামশ 

প্রদান করাও জাযার কর্তবা। নপি সম্মত হও, তবে আমাকে 

সেনাপতিরূপে বরণ কর । 

ঢু। 'আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, পিতামহ । 
১ম রাঁ। এসব সাধুযোগ্য কথায় কোন ক্ষব্রিয়ই প্রতিবাদ কর্বে না। 
ভাম্ম। কেশব, বলদেব কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেছেন তুধ্যোধন ! 

ছু। বলধেব কোন পক্ষ£ অবলম্বন কর্বেন না। কেশব পাগডবপঙ্গে, 

তবে তিনি অস্ত্র ধরবেন না, প্রতিজ্ঞ করেছেন । 

ভীম্ম। তা*হলে আরও শোন, পাগডবপক্ষে এক মহাবীর অজ্জুন ভিন্ন 
আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই । তবে সে প্রকাস্তে .আমার সঙ্গে যুদ্ধ 

কর্বে না। . আমি অশ্ত্রবলে স্থুর অসুর গন্ধর্বব রাক্ষস পরিপূর্ণ বিশ্বকে 

প্রাণিশূন্ত করতে পারি। আমি পাগুব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধার সঙ্গে মৃদ্ধ 

'কর্ব, এমন কি কেশব অস্ত্র ধর্লে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব, কেবল এক- 

জনের সঙ্গে কর7 না। 
দু। র্কে দে পিতামহ ? 

ভীম্ম। তিনি ত্রপদ-পুন্র শিখস্তী। 

ছু। তীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না কেন? 

তীগ্ঘ। কেন সনগ়ান্তরে বলব । 
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১ম রা।' শিখণ্তী£ সেই বালিকাঁমুখ বালক ? হে নারায়ণ, ' তার 

সঙ্গে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে নাঁ। তাকে আমরা পথের মাঝেই, 
শেষ করে দেব। | 

ভীম্ম। আমি বলছি, যণি পাশুবগণ আমাকে বিনষ্ট না করে, তা! 
»লে আমি প্রতিপিন দশ হাজার করে সৈন্ঠ সংহাদ কুবব । শুন হুর্ব্যোধন 
এই আমার পণ। 

ছ। যথেষ্ট পিতামহ, দথেষ্ট। 

“এম, রা।, যথেষ্ট । আপনি দশু সত্র করে সান করবেন, অবশিষ্ট 
মামরা ধ্বংদ করব। 

ছ। ভুশো পাঁচছে। বা পারি! আপনি গশ সভ্র করে সংহাঁর 

করবে আমরাও আপনাকে বেশী পির্ন ক্রেশ স্বীকাব করতে দেব না! তা 

০খলোে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দামামা দিউ ? 

ভীম্ম। বাও, ঘোঁবণ। কর । আনি কপটে বিনা কার্পণো ফত দিন 
4 & 
ভীব্তি থাকব, তোমার পক্ষ অবলর্খন করে বুদ্ধ ক্রব। 

( ভীন্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান ) 

ভীম্ম। ধন্য তুমি কন্ধভৃনি ! 

ধন্য তব তরুকল উদ্ভব মিম! ! 

হে পাব, চির প্রিয় হ্বদগনের ধন, 

ত্রয়োদশ বর্ষ অপশন-- 

দেখিতে বাকুল নেত্রে বসেছিন্ু আমি 

কুরুকুল জরলক্ষ্মী পার্চালীর সনে 

যদি ভাই এলি স্বভবনে, ৷ 

কি মমত। নভিবিরে পিতামহ পাশে ? 

হে প্রিয়, হে শিশু পিতৃহীনন__- 
আলিঙ্গনপ্রার্ণী ওই মুক্ত হৃদিস্থলে 
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অজজ্ম অজত্ব ভীক্ষ সাক সন্ধান 

দিবে কিনা পিতামহ স্নেহ উপহার ! 

[ভ বিশ্ব-ভননা মায়া ! 

এতপিনে বুঝিয়াছি করুণা ভোমার । 

মৃত্যু নে শিখগ্ডিনী--পদ্দছার? তব । 

ভে অজ্ঞত দেবতভা-বান্ধব ! 

পাম সনে রণে সমর-প্রাঙ্গণে, 

জামাতে পভন হতে ধরেছিলে সবে । 

মশি, এখনও থাকে সে করুণা, বি থাকে 

এখনে। তাদৃশ ্ত্রে প্রীতির বন্ধন 

অগ্ক রাত্রে বার্তী মোরে করত প্রেরণ । 

জীবন-সন্ধ্যায়, আলোকিত স্বর্ণ কাস্তারে 

দেখাও আমারে দেব, 

দয়া করে দেখাও আমারে 

আমার গন্তব্য কোথ। স্থান! 

একি ! একি ! লুপ্ত স্বতি জাগয়ে আমার ! 

উল্লাসে সহস্র রন্ধে, উঠেছে বঙ্কার, 

কম্পিতা মেদিনী পদতলে, 
স্তন্ধবক্ষে কদ্ধম্বাসে 

কে ধেন, কি নেন কথা বলে ! 
বুঝিতে না পারি, 

এস ধীরে, ধীরে এস নারী 
সত, রাখ পণবদ্ধ ব্রহ্মচারী আমি । 

(ছ্যুতির প্রবেশ ) 

ছ্যতি। নহি নারী আমি রোম ! 

মৃর্তিকা-পিঞ্রে নহে আমার জনম । 
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কারায় হইয়। বন্ধ ভুলেছ আপন । 
ভাই, আজি কালবশে তোমার সকাশে 

বার্তীরূপে মম আগমন । 

'আকাশ হইতে আজি নারী রূপ ধরে 

তোমারে শুনাতে বার্তী আসিয়াছি স্বামী” 

ভীক্ষ। স্বামী! 
.. ছাতি। স্বামী । সন্মুখে দীড়ায়ে তব দাসী। 

ভে পরাপ্রবাসী ! অভিশাঁপে 

নররূপে জনম তোমার 
সপ্তবস্থ সপুস্বরে 

সপ্ুদিকে তুলিয়াছে গান, 
সগুদেবী তাদের রাগিণী। 

ঝুষ্টমী নীরব বহুদিন! 

অষ্টম অভাবে অশ্রজলে 

দিগন্ত ভাসাই সে আমি বিরহিণী। 

ভীম্ম। হয়েছে স্মরণ, 

তথাপি গে। বতক্ষণ এ দেহ ধারণ 

আমি নর, তুমি দেবী নমস্ত আমার ! 
দাড়ায়োনা আর, 

মনন হয়েছে বাব ফিরে। 

অবশিষ্ট মাত্র দরশন 

একরথে নর নারায়ণ । 

যাও ছ্যুতি ! কহ গিয়া প্রিয় ভ্রাতৃগণে 

মিলিব তাদের সনে উত্তর অয়নে। 

তীগ্গের প্রস্থান । 
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্যুতির গীত । 

সেই দিন শেষে রবির দেশে 

মোর পাশে তুমি ছিলে গো । 

জলন্ত পরশে, রেখেছি স্মরখে 

ভুমি যে গিয়েছ ভূলে গো ॥ 
বিপুল অধারে ভরিল বিশ্ব, 

চকিতে সুদুরে মরিল দৃশ্য; 

সারা নিশি বসে রচিনু তটিনী, 
শীরবে নয়ন জলে গে | 

সেই জলে আমি ঢেলেছি অঙ্গ 

পুনঃ পেতে তব মধুর সঙ্গ 

ভুল বুঝি বিধি, মিলায়েছে নিধি 

তুলে দেছে মোরে কুলে গে ॥ 

[ ছ্যতির প্রস্থান' 



পঞ্চম অঙ্ক 

প্রথম দুষ্থ্ 

কুরুক্ষেত্র 

শকুনি, কর্ণ, ুঃশাসন ও রাজিগণ 

(নেপথ্যে--জয় কৌব্নবের জয় ! 

জয় মামা একুনির জয়!) 

শ। ওহে একি হল? হদ্ধের প্রারস্ভেই জয়ের নাম কর্তেই শিয়াল 

টেচার কেন? , 

কর্ণ। টেঁচাবে না? মহারাজ বেছে বেছে এক অতিদবৃদ্ধকে সেনাপত্তি 

ক্রলেন, তা*তে শুগালের উল্লান হবে না ত কার হবে? 
তাইত হে, এ কি হ*ল, বুক যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল । 

ছুঃ। ওমামা! শুধু শিরাল নর, তোমার নামের 'ওই পাখীগুলোও 

বে আকাশে ঝাঁকে বাঁকে আমাদেব সৈন্তের মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে! 

চার দিকে অমঙ্গল-চিন্ন ! মেঘ-শৃষ্ঠ আকাখ থেকে অনবরত কদম ও 

রধির বৃষ্টি হচ্ছে! একি? 
শ। তাই ত অঙ্গরাজ, এ সব কি হচ্ছে! যুদ্ধের প্রারস্তে এ নি সন 

অমঙ্গল চিহ্ন! দেখ দেখ, আকাশে অগণা উদ্কা বৃষ্টি। 

কর্ণ। ও সব আমার পূর্বে থেকেই অন্থুমানে দেখা আছে৷ মাতুল ! 
ও দব তুমি দেখ । ছূরদার্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর! বুদ্ধ পিতামহ বিস্বা 

বৃদ্ধ দ্রোপের ক্ষমত্! নয়। উর্জুনকে সংহার ক'রবার একমাত্র যোগ্য 

রথী আমি। মহর্ষি জামদগ্ট্ের কাছে যখন আমি শিক্ষী* শেষ রি, 
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সেই সময় তিনি আমায় বলেছিলেন--কর্ণ! তুমি আদার সমান যোদ্ধা 

হ'লে। সুতরাং শোন মাতুল, আমার তুল্য যোদ্ধা দ্বিতীয় নাই । 

ছুঃ। বা” হবার তা হয়ে গেছে । অঙ্গরাজ এখন অনুশোচনা বৃথ|। 

এখন যাতে আমার দাদার মঙ্গল হয়, তার উপায় বিধান কর। 

কর্ণ। গে বিষয়ে আমাকে আর বিশেষ করে বলছ কেন ভাই ! 

ম্তারাঁজ ছর্যোধন 'আমার সখা তার মঙ্গলে আমাব মঙ্গল জেনে রাব। 

যে কয়দিন বুদ্ধ বদ্ধ ক'র্তে পারেন করুন, তার পর আমি আছি। 

দুঃশাসন ! আমার কাছে এক অস্ত্রআছে। এই দেখ, এর নাম একত্র । 

এই অন্ত্রে একজন মাত্র নিহত ভবে। এ যার প্রতি প্রয়োগ কণ্র্ব, সে 

অমর হলেও প্রাণে বাচবে না! বেবরাজ ইন্দ্রকে কবচ কুগুল ভিক্ষা 

দিয়ে আমি এই অস্ত্র লাভ করেছি । অজ্জনকে সংহার করবার জন্য 

তুলে রেখেছি। অজ্জনের সংহার হ'লে আরকি পাঁওব কুরুসৈহ্কে 

পরাস্ত ক'র্তে পারবে? অর্জুনের মৃত্যুবাণ আমার ভাতে। ভন্ন কি 

ছুঃশাসন । 
তঃ। তবে আর কি? তবে আর আমাদের বৃদ্ধজয় কে রোধ 

করে? ডাকুক শৃগাল, পড়,ক বজ, ঝরুক রক্তবৃষ্টি -এ যুদ্ধে নিশ্চয়ই 
আমাদের জয় 1 'অজ্জুন মলে পাগুবের! সবংশে ধ্বংদ হ'বে--এ আমি 

দিবাচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। 
কর্ণ। অজ্জুনকে একবার মার্তে পারুলে, বাদ বাকী চা”র ভাইকে 

চার দিনে সংহার করব । 

শ। অঙ্গরাজ ! আশ্চধ্য ব্যাপার দেখ । 

ক। কিমাতুল? 

শ। রদ দেখলুম কেন, এতক্ষণে তার করণ বুঝতে পারলুম। 
ক। কি কারণ মাতুল ? 

শ। ওই দেখ--ওই দেখ--বুধিষ্টির রঘ থেকে অবতীর্ণ হয়ে দীনবেশে 

আমাদের দিকে আস্ছে। 
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দঃ |. তাইত-_তাইত-_মামা, একি! এত দত্ত ক'রে পাণুব যুদ্ধ- 

ঘোষণা ফর্লে, "এখন রথ ছেড়ে _অক্ত্র ছেড়ে আমাদের ফটকের দিকে 

আখন্ছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে ভীম অজ্জুন "নকুল সভদেব-”ওই তাদের" 

পশ্চাতে দূরে কুষ্ণ। ব্যাপার কি অঙ্গনাজ ? 
কর্ণ। ব্যাপার আর বুঝতে কি বাকী থাকে ছুঃশানন? সুধিষ্ঠির 

দানে করেছিল, ভয় দেখিরে আমাদের কাছ থেকে রাজ্যের অংশ গ্রকণ 
কণ্রবে। বগন দেখলে আমর! ভয় পেলুম না এক স্ুচ্যগ্র ভূমিও তাগকে 
দান কঠ্র্লুম নাঁ, ভখন কি করে, মানের দায়ে যুদ্ধ ঘোষণা ক+রেছে। 
এখন 'আমাদের' নৈন্ত সমাবেশ দেখে ভয়ে বোধ হয় সন্ধি করতে আস্ছে । 

দ্ুঃ। বৌধ হর কেন, নিশ্চর তাঈ। কারও হাতে অন্থ নেই, * 

আপনার! সকলে দেখতে পাচ্ছেন ? 
১ম বা। চিক দেখতে পাচ্ছি । ব্লাজা যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছেন । 

্ঃ। ওই দেখ ভীমাজ্জুন সম্মুখে এসে তার পথ রোধ করেছে । 
কর্ণ। তার! জোষ্ঠ পাগুবকে আস্তে দিচ্ছে না। 

শ। ঠিক বলেছ অঙ্গরাজ, রাঁজা সুধিঠির সন্ধি কর্তে আস্ছে । 
কর্ণ। কৃষ্ণের প্রেরণায় সন্ধি করতে আস্ছে। ভাইদের ইচ্ছ৷ নয়। 

ওই দেখ চতুর চূড়ামণি দূরে দূরে আম্ছে। ভীমাজ্জুনকে লুকিয়ে আস্ছে। 
সকলে। সন্ধি করতে আন্ছে--সন্ধি কর্তে আস্ছে। জয় রাজা 

ছুর্য্যোধনের জয় । 

ছুঃ। আপনারা যত শীত্ব পারেন নিজের নিজের শিবিরে গিয়ে 
অবস্থান করুন। কি' ঘটনা ঘটে আপনারা সকলে সত্বরেই জান্তে 

পারবেন। 

[ রাজাদের প্রস্থান । 

কর্ণ। ও মাতুল, নিকটে থাকুলে দেখার মজা হবে নী। এস একটু 

দুরে ন'রে পাওবদের কার্যকলাপ দেখি । 
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শ। ঠিক কলেছ-_কিস্তু ততভাঁগ্যদের যে ছুই একটা খরিষ্টি কথা” 

স্বনাতে হবে, তার কি? 

কর্ণ। ঠিক শোনাব, বথাসময়ে শোনাবো মামা, তুমি বাস্ত হয়ো না। 

| সকলের প্রস্থান। বুধিঠিরাদির প্রবেশ । 

অঙ্জুন। সপ্ত অক্ষৌহিণী আপনার আদেশের অপেক্ষায় অস্ত্র ভাতে 
ক'রে দাড়িয়ে আছে । তাঁদের বুদ্ধের আদেশ না দিয়ে এ আপনি কি 
কণ্রছেন দাদা? 

ভীম। দাদা, আমাঁকে আগে হতা। কর। জীবন থাঁকৃতে আমি 

তোমাকে আর এক পাও এ মুখে এগুতে দেব না। তুমিকি আমাদের 

সমস্ত ন্ট করবে ? রাঁজা নষ্ট কঃরেছ, মান নষ্ট করেছ, পার্চালীকে রাজ- 

সভায় দাসীর বেশে আনিয়ে আমাদের মনুষ্যত্ব পর্য্যস্ত নষ্ট করেছ । এতেও 

কি তোমার তৃপ্তি হয়নি ধর্মরাজ? যুদ্ধ করে সুখে ক্ষতির মরণ ম'র্ব, 
হাতেও তুমি বাদ সাধছ ? 

নকুল। শক্র দূরে দাড়িয়ে আপনার আচরণ দেখে হাস্ছে। 

সহ। দোহাই প্রভূ, যাঁওয়। বদি আপনি বন্ধ না করেন, অন্ততঃ 
একবার ধলুন্,। কেন আপনি এই দীনবেশে কৌরব-শিবিরাভিমুখে 
চলেছেন ? 

(কঞ্জের প্রবেশ) 

ক। হাঁ, হী, বাধা দিও না ভীমসেন, বাধ! দিও না ধনঞ্জয়! পথ 

ছাঁড-__নহারাজন্ক নির্কিদ্ধে পথ চ'ল্তে দাও । 

ভী। এগ্রঁকি ঝল্ছ কৃষ্ণ 
কূ। ঠিক উল রী না। 

অ। একটা কথা গুন্তেও কি আমাদের অধিকার নেই ! 
কক। প্নাঁ। থাক্লে, ধর্মরাজ ঝল্তেন। 
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ভী]' বা. তবে কোথায় বাবে বাও। ওই পাপিষ্ঠ ছুঃশাবন, 
শুই হরাত্মা কর্ণ, ওই নভাপাপ শ্রকুনি_ভাদ্তে ভাস্তে আমাণের দিকে, 
আস্ছে। 

ক। আজুক। 

তী। এখনি বাক্যবাণে আমাকে জঞ্জরিভ করবে । 

কূ। করুক। 

ভী। আমি চ'ল্লুম। 

ক। না,দেতে পাবে না। চা" ভাইকেই ধর্মারাজের সঙ্গে যেতে 
বে। 
৯ | 

( ুঃশাসনাপির প্রবেশ ) 

এ বা! ধন্মরাজ বা! 

কর্ণ। অদ্ভু বীরত্ব দেখাচ্ছ ধনঞয় ! 

দুঃ। কি ভীমসেন--( বক্গঃ দেখাইরা ) এটাকে চিরে রক্ত খাবার 

প্রতিজ্ঞা করেছিলে না! 

কু। চলুন মহারাজ, আমরা আপনার অনুসরণ করি। 

ঢুঃ। সুধু পাচ ভাই কেন হে?--পঞ্চবীরের প্রাণপুতুলি পাঞ্চালী 
কই ? তাকে সঙ্গে আন্লেই ভাল হত । 

শ। মামরা মাতুলের জাত- আমরা চোখ বুঝে. থাক্ব--সঙ্গে 

নিয়ে এস ঘুধিটির, পাঞ্চানীকে সঙ্গে নিয়ে এস। অনেক কষ্টে তা”কে 
উপার্জন ক'রেছিলুম হে__পাশা! ফেল্্তে ভাতের নড়া ব্যথা হয়েছিল, নিয়ে 

এস ভীমসেন ! 

দুঃ। তোমার দাত কিড়িমিড়ি রোজই দেখছি। একবার শাঞ্চালীকে 

দেখাও। আমার বুক, দাদার উরু-_পাঞ্চী কই-_পাঞ্চালী কই? 

[ যুধিষ্িরাদির প্রস্থান, 



১৫৮ ভীম্ম 

কর্ণ। এখন কি কর্তব্য মাল? 
_. ছুঃ। আবার কর্তব্য কি। টল, আমর! দাদাকে এ সংবাদ দিয়ে 

আপি-_-আর লে আসি, কোন রকমে যেন তিনি সন্ধি না করেন। 

কর্ণ। সন্ধি প্রাণীস্তেও ক'ব্তে দেব না। প্রথমেই আমি দূত মুখে 
যুধিঠিরকে নিষেধ ক/রেছিলুম, তা” যণন সে শোনেনি, যখন দস্ভভরে 
আমাদের সঙ্গে বুদ্ধ ক'র্তে এসেছে, তখন কখনই সন্ধি হ'তে দেব না। 
পাণ্বকুল নিশ্মুল না ক'রে আর আমরা নিবৃত্ত হব না। 

শ। তাহলে ছুঃশাসন যা? ব'ল্লে, তাই করি এন। : এস দুর্য্যোধনকে 
বলে আগে থাকতে সাবধান করে রাখি । 

কর্ণ। তাই চল--বিনা রক্তপাতে এ বিবাদের শীমাংস! হতে দেব 

না। না, না, একি হল? সকলে মিলে পিতামনের খিবিরাভিমুখে 
চলেছে যে! 

ছুঃ। যেখানেই যাক, সন্ধি হতে দিয়ো না। ছুরাত্মা ভীম আনার 

বন্গ-রক্ত পান ক'রবে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, দাদার উরু-ভঙ্গের বিভীষিকা 

নেখিয়েছে। এ দুরাআবীকে বিনাশ কণ্র্তে না পা*রলে কিছুতেই আমার 

রাগ যাবে না। 

কর্ণ। কারও থাবে না। আমিও বতগ্ষণ অজ্জুনকে বিনাশ করতে 
না পার্ছি, ততন্সণ পর্য্যন্ত আনার মার নিদ্রা ভবে না। ঘুদ্ধ চাই--বক্ত 
চা-_পাগুব-শোণিতে তৃধিতা ধরণীর তৃপ্তি চাই । 

দুঃ। পিতানহূকে কিছুতেই বিশ্বাম নেই। তিনি আমাদের চেয়েও 

পাগুবদের ভালবামেন। আমাদের কৌশলে, বড় অনিচ্ছায় তিনি 
আমাদের পক্ষাবলম্বন করেছেন । চল, আগে থাকতেই আমরা ছুন্দুকি 

ধ্বনিতে ও মাগধীদের রণ-সঙ্গীতে যুদ্ধের বোবণা। করে আমি। 
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কুরুক্ষেত্র 
রণ-সঙ্গীত 
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যুধি। তে দুদর্ষ পিভামত! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ কণ্র্তে 

এসেছি। আপনার সঙ্গে সংগ্রাম কর্ব। আপনি অনুগ্রহ ক'রে যুদ্ধের 
শন্গমতি দান করুন, আর আমাদের আশীর্ধাদ করুন। 

_ ভীম্ম। রাজন! তুধি যদি আমার কাছে অনুমতি গ্রহণ ক'র্তে না 

আস্তে, তাস্ক'লে আমি তোমাকে অভিশাপ পিতুম- তোমার পরাঙ্য় 

5ক। এখন আমি তোমার প্রতি গ্রীত হয়েছি । তুমি বর গ্রহণ কর। 
কিন্তু তৎপূর্বে আমার নিবেদন শোন। আমি হৃর্যোধনের পক্ষাবলম্বনে 

মুদ্ধ ক'র্ব »লে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হ/য়েছি। সুতরাং তোমার হয়ে আমি 

কোনমতেই যুদ্ধ কর্তে পারব না। তুমি অন্য ঘে কোন বর প্রীর্থন! 

কর। 

যুধি। পিতামহ! আপনি কৌরব-পক্ষের শুয়ে যুদ্ধ করুন, আব 
আমার হিতার্থ হয়ে আমাকে মন্ত্রণা প্রদান করুন। আমি এই বধ 

আপনার কাছে প্রার্থনা করি। 

ভীম্ম। তথাস্ত। 
বৃধি। আপনি অপরাজেয় । 
ভীষ্ম। আমাকে যুদ্ধে পরীস্ত করতে পারে, এমন ব্যক্তি আমি 

দেখিনি । ইন্দ্র আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে, তিনিও আমাকে পরাজয় 

ক*র্তে পারেন ন|। 

বুধি। ভা+হলে, আপনি কেমন কঃরে যুদ্ধে নিহত হবেন, সেই উপায় 
আমাকে ঝলে দিন্। 



& তত 
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 শীম্ম। এষে বড় কঠিন প্রশ্ন মহারাজ ! ূ 

যুা। আমি ক্ষত্রিয় ধন্মান্ুসারে আমার পক্ষের মঙ্গল কামনায় এই 

প্রশ্ন করিত ২ | 
, ভীগ্ম। অস্ত্র হাতে থাকলে আমার পরাজয়ের ত কোনও উপায় 

দেখতে পাই না, মহারাজ ! 

যুধি। তবে কি বাতাহত মেঘের স্তার আমার সমস্ত সৈষ্ঠ আপনার 

বাণে ছিন্ন ভিন্ন হবে ? 

ভীম্ম। মহারাজ! এখনও আমার শৃত্যুকাল উপস্থিত হয়নি, স্ৃতরাং 

এখন আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্লুম না। 
.. ক্কষ্ণ। প্রয়োজন নেই--উত্তর আপনি পেয়েছেন ধর্শারাজ! এখন 

পিতানহকে প্রণাম ক”রে, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হ'ন। 
ভীম্মা, এই যে কেশব তোমার সঙ্গে রয়েছেন। তবে আর জয়ের 

জন্ ব্যাকুল হয়েছ কেন? ঘাও, তোমরা ধন্মানুঘায়ী, যুদ্ধের জন্ প্রস্তুত 

হও। আমার সমস্ত ৈন্ প্রস্তত হয়ে আমার আদেশের অপেক্ষা ক/র্ছে। 

অজ্জু। পিতামহ! আপনার অঙ্গে আমি কেমন ক”রে অস্ত্র নিক্ষেপ 

কঃর্ব? 
ভীম্ম। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে প্রতিঘন্দীকেই জানে। তখন সে তার 

অন্য সমস্ত সম্পর্ক বিস্বৃত হয়। তুমি শৈশবে আমাকেই পিতা বলে 
ডাকৃতে; আমি অতি কষ্টে তোমাকে বুঝিয়েছিলুম যে, আমি তোমার 
পিভামহ। সে আদরের নিধি তুমি--সর্ধবগুণালস্কৃত ধনঞীয়! আমিই বা! 
তোমার অঙ্ষে কেমন ক'রে বাণ নিক্ষেপ করব? বাও, এই মোহকর 
তর্ধবলতায় ক্ষাত্রধর্্ম থেকে যেন কোনও রকমে ব্চ্যিত হয়ে! না। | 

যুধি। তবে অনুমতি করুন, আমর! শ্রীচরণে প্রণাম ক'রে বিদায় 

গ্রহণ করি। 

কৃষ্ণ । পিতামহ! আমরা বালক- বুদ্ধের ছুরূহ সমস্তার মীমাংসা 

কপ্রৃতে অক্ষম! আঁপনি বুদ্ধ, বিজ্ঞ, তপস্থি-প্রধান, জগতে শ্রেষ্ঠ 
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রণবিশীবদ । আপনি আমাধের আশীর্বাদ করুন। এমন কথা দুন, 
"বাঁ, স্মরণ কণ্রূলে এই বন্মঘুদ্ধে আমাদের জর হন্। ৃ 

ভীষ্ম। কেশব! আমি মহাআ্মাণের মুখে এই আপ্ত বাকা/%নেছি, - 

বেখানে কৃঞ্ক সেখানে ধন্দু, বেখানে ধন্ম সেখানে জয় | 

জয়োহস্ত পাওুপুভ্রাণাং যেষাং পক্ষে জনাদ্দিনঃ | 

ঘতঃ কুষ্তস্ততো ধর্ঃ যতো ধশ্মস্ততো জয়ঃ ॥ 

ভে পাগ্ুপুল্রগণ ! শুন, তোমাদেব জয় কারও আশীর্বাদ-বাক্যেন 

অপেক্ষা রাখে ন।। ক্ত্রির-ধন্মীগ্ুমারে' আমি প্রাণপণ করে ছুর্যোধনের 

জঙ্ যুদ্ধ কর্ব। সেই ক্ষত্রিয়ধন্ম অব্যাহত রেখে আশীর্বাদ করি--এই 

যুদ্ধে তোমাদের মঙ্গল ভক। ূ্ 

কৃষ্ণ। পিতামহ! আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম । 

যুধিষ্ঠিরাদির প্রস্থান । 

(ছুষ্যোধনাপির প্রবেশ ) 

ছু। পিতামহ ! প্রণাম করি। 
ভীম্ম। এস ভাই! কুর্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই। পুর্ববাকাণে 

অরুণাগম স্ুর্য্যোদয়ের স্থচনা কর্ছে। ভগবানকে স্মরণ ক'রে এই শুভ- 

মুহূর্তে বুদ্ধারস্ত কণ্র্তে রখিগণকে আদেশ কর । 

ভ। তাতো কর্ব, কিন্তু যুদ্ধের প্রারস্তেই একটা বিষম সংশয় উপস্থিত 

ভঃয়েছে। 
ভীম্ম । কি সংশয়, বল? 

দু। আমার মনে হচ্ছে, আপনি পাগুবের,বিপক্ষে কৃপালু হয়ে যুদ্ধ 

কগ্র্বেন__মাপনি আমার হয়ে মনোযোগ-সহকারে যুদ্ধ ক”্র্বেন না। 

ভীক্ম। মনে তোমার সহসা এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হ'ল কেন ? 

ছু। শুধু আমার নয় পিতামহ, আশীর প্রিয়সখা অঙ্গরাজেরও মনে 

এই আশঙ্কা উপস্থিত হায়েছে। 
১১ 



হী দুর্য্যোধন ! তুমি এই নীচজাতি স্থতপুত্র কর্ণের কথায় সহস! 
এবপ জিত হয়ো না। 

' কর্ণ ডু দ্রখুন পিতামহ ! আপনি আমাকে এরূপ অযথা তিরস্কার 
ক'র্বেন না আপনি যখনই অবকাশ পান, তখনই আমার প্রতি 
তীব্র ভাষ৷ প্রয়োগ করেন । 

সুতো বা সুতপুভ্রো খা যোহহং সোহহং ভবাম্যহম্। 

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ততন্ত পৌরুষম্ ॥ 

কতই হই, কুতপুত্রই হই, আমি-যে হই না কেন, আমি স্বধন্ম কখন 

পরিত্যাগ করি না! আমি দৈবাধীন কৌলীন্য গর্ব না করে নিজের 
পৌরুষের গর্ব করি । আমি মহারাজ দর্য্যোধনের শ্রে্-হিটৈষী বলেই 

নিজেকে মনে করি। 

ছু। রাজ। ষুধিষ্টির আপনার কাছে এসেছিলেন কেন? 

ভীম্ম । ু ধিষ্টির ধর্মরাজ বলে এসেছিলেন । আমি খুরুজন, এইজন্ 
ধর্মান্থসারে তিনি আমার কাছে যুদ্ধের অনুমতি নিতে এসেছিলেন । 

দু। বেশ, তা আন্গুন তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই । এখন 

আমি আপনাকে যা নিবেদন করতে এসেছি, তা” শুনুন। আপনি 

কৌরবসৈন্তের সেনাপতি ! স্থতবাং আমার মঙ্গল সম্বন্ধে আপনাকে প্র 

করতে আমার অধিকার আছে। 

ভীম্ম। শুধু প্রশ্ন কেন কুরুরাজ, আমার প্রতি আদেশ কণ্র্তেও 

অধিকার আছে। : 
| তাগ্হ'লে আমি ভিজ্ঞাসা করি, টনি কতপিনে পাগুবগণকে 

সসৈন্তে সংহার কণর্তে পাঁর্বেন ? আচার্য মহামতি দ্রোণকে আমি এই 

প্রশ্ন করেছিলাম । তিনি অকপটে আমাকে ঝলেছেন, “আমি অতি 

বুদ্ধ ক্ষীণপ্রায়, তথাপি আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্ছি, যর্দি আমার মৃত্যু না হয় 
তাহলে আমি একমাসে পাওবর্দের সসৈন্ে সংহার কণর্ব।” 

ভীক্ম। *আঁমিও অতি বৃদ্ধ, তার উপর আচার্য দ্রোণের অপেক্ষা 
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অধিক" নীরত্বের গৌরব করি না। আমিও ঝল্ছি, যদি আম”) মৃত্যু 
*না হয়, তাহলে একমাসের মধ্যে সসৈন্যে পাণ্ডবকে সংহার ক”্র্ব 1. 

কর্ণ। উবেত ভারি যুদ্ধ করবেন পিতামহ! প্9 একাদশ 
এক্ষৌঠিণী্ন অধিনায়ক হয়ে দ্র্ধল সপ্ত অক্সৌহিণীকে একমীসে ধ্বংস 
বর্ধেন, বাম-বিজয়ীর এ গর্ব না করাই ছিল ভাল। মহারাজ, আমি 
পাঁচপিনে সংহার কম্র্ব। 

ভীন্ঘ। রাধে! তুমি জাতির অনুরূপ গর্ব ক*রছ। তুমি 
মক্জ্রঁনকে কথন বান্ুদেবের সঙ্গে এক রথে দেখনি, তাই এই বালকোচিত 
মতিহীনের মত 'কথা কইতে সাহস কণর্লে। স্তপুত্র ! একবার সে 
'শুগল মুক্তি একরথে দেখলে, আর তোমার' মুখ দিয়ে এরূপ বাক্য নির্গত 
»ব না । 

কর্ণ। দে আপনি মাস খানেক ধরে" দেখুন । 
ভীষ্ম। একক অঙ্জ্নের সঙ্গে নুদ্ধেই তোমাদের বীরত্বের মূল্য তোমরা 

বুন্তে পেরেছ | গন্ধবেধের সঙ্গে যুদ্ধে যখন ছুর্য্যোধনের স্ত্রীপুল্রগণকে 

গঙগর্ষেরা কেড়ে নিয়েছিল, হখন তুমি কোথায় ছিলে? বিরাট-রাজো 

গোধনহরণ কালে বখন জ্জন ছুর্যযোপনাপিকে নিদ্রিত করে ভাদের 
5ব্ণ করেছিল, তখনই বা! তুমি সে ,প্রান্তরের কোন্ তরুতলে 

রে ছিলে ? 
কর্ণ। তিরস্কার শুনতে আধিনি পিতামহ, আমি রাজা দুর্যোধনের 

নঙঈগলার্থী হয়ে আপনাব কাছে এসেছি । যি আপনি পাণ্ডবনিধনে 

কার্পণ্য করেন, তা'ভলে এখনও সময় থাকতে সগৌরনে যুদ্ধ হ'তে অবসব 

গৃহণ ককুন। 

ভীক্ম। সেনাপতি হবে কে ?- তুমি ? 

কর্ণ। আঘিই সেনাপতি হব। 

ভীষ্ম । ভূমি! তবে কিছু*অপ্রিয সত্য শুন রাধের | আচার্যা দ্রোণ 
অতিরথ। কৌরবপক্ষে আমি ভিন্ন তীর .সমতুলা যোদ্ধা "আর %কেউ 
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নারস্পায়ের নখটী থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চূড়ার শিিপুচ্ছটা পর্যন্ত 
সমস্তই চিন্ময়! চিন্ময় নাম, চিন্মন়্ ধাযম। আমি হলধর । চিন্ময় 

বাস্থদেবের চিত্রক্ষেত্রে দিবারাত্র নিদ্রাশূন্ হ'য়ে হলচালনা কণর্ছি। 

মেই জন্তাট না তোদের কেশব লীলা করছে! নইলে তোদের লীলা 
কে দেখাত রে? আমি সক্বর্ষণ, প্রাণের সমস্ত তত্রী দিয়ে সেই বিরাট 
পুরুষকে আকর্ষণ ক'বেছি, তার চিন্ময় দেহকে মুন্ময়ের আভাষ দিয়েছি । 
ওরে ভাই, সেকি অল্প ক্ষমতার কাজ! তাই আমি বলিশ্রেষ্ঠ বলব্নে। 

মুনি খবি ধ্যান করে যা'কে ধরতে পারে না, কুর্যা চন্দ্রের, রিরণ থা? 
কাছে পৌছিতে পারে না, তোরা তাকে নিত্য চোখের উপর দেখডিস--. 

দেখে কখন আনন্দ, কখন অভিমান কর্ছিস্! মা যশোধা তাকে একপিন 

দড়ি গিয়ে বেধেছিল, রাখাল-বালকের| তার ঘাড়ে পিঠে চেপেছিল প্লে! 

আমি যদি এক মুহূর্তের আকর্ষণ ছেড়ে দিই, তাহলে বাসুদেব যে বিরাট 

_ আবার সেই বিরাট। তবে ভাব ধেখি ভাই, আম্জাতে কত বদ। 

পিবারাত্রি মধুপাঁন করি কেন, তা বুঝর্ল? 

সা। গায়ের ব্যথা মার 

ধল। বাথ! মার্ব কিরে শাল! ! আমার কি গা” আছে যে, তাত 

ব্যথা লাগবে ? আমি মবুপানে সমস্ত মন্তত। আমার কাছে ধরে বেখে 

পিয়েছি। তাই বাস্ুশেব পিবানিশি অপ্রমন্ত | 

লা। তা এ মত্তুতা তোমার বাস্ুদেবকে দেখাও আর্ধা, আমার আজ 

আর তা দেখ্বার হবায়-বল নেই ! 

বল। কেন সাতাকি? 

সা। আজ অষ্টাহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলছে তা” জান? 

ব্ল। তা আর জান্তে হবে কেন সাত্যকি ! সে ত দেখতে 

পাচ্ছি প্রকৃতির আকারে দেখতে পাচ্ছি, ইঙ্গিতে দেখতে পাচ্ছি। 

অসংখ্য বীরের দেহে প্রান্তর আচ্ছন্ন হয়েছে, তাতে৷ বুঝতে পা?র্ছি ভাই ! 

সাথ এ সব নরদেহ কানের তা বুঝতে পেরেছে! ? 
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বল। তুর? 
সা। সমস্ত পাণগডবসৈম্তের দেহ। 

বল। মস্ত? 

সা।২ সমস্ত। কুকরুপক্ষীয় অতি অল্প সৈন্তই হত হয়েছে 1 কুরুপক্ষের 

সেনাপতি স্বয়ং পিতামহ ভীম্ম। তিনি এমন বীরত্বের সহিত,_এমন 
রণকৌশলের সহিত কৌরবপিগকে রক্ষা ক'রে যুদ্ধ ক”্রছেন যে, পাক 
পক্ষীয় কোনও বীর, তার সৈন্যন্যুহ ভেণ ক”র্তে পার্ছে না। 

বল। , দেউ জনই কি ডৃখি বিমর্ষ? 

সা। সে জন্ত তত নয়, কেনন! বণক্ষেত্রে দেহতাগ-_ক্ষব্রিয়ের এর 

চেয়ে গৌরবের মরণ আর কি আছে? বিমর্ষ তোমার জন্য। আর্য, 

তোমার বাকা মিথা। ভশ্ল? 

বল। আমি কি বলেছি 

সা। তাই ত বলি, নি দা প্রমত্ত-কথায় কথায় মাখববিস্বত-- 

তোমার কথার মুল্য কি? 
বল। আবে মর্_বল্ না? নতুন করে মনে করি । 

সা। ছুর্যোধন বলেছিল ক্ুষ্ণকে চাই না! তাই শুনে তুমি 

বলেছিলে, এমন কথা যে ছ্ুম্মতি বলে, অর ধ্বংস অনিবাধ্য । কেমন, 

মনে কঃবে দেখ দেখি, একথা তুমি বলনি ? 

বল। একথা বল্্তে পারি, ভাই! কিন্তু দুর্যোধনকে অভিশাপ 

দিই নি। সে শিষা, তা”কে অভিশাপ দেওয়া ত সম্ভব নয়। ধা বলি, 

ব। করি সাত্যকি, দুর্যোধনের উপর আমার স্বাভাবিক একটা মমতা 

আছে। 

সাঁ। তা হলেই ত তোমার কথ! মিথ্যা হ'ল। 

বল। দেখ, সাত্যকি, যে কৃষ্ণকে ত্যাগ করে, তার ধ্বংস ভিন্ন ত 

অন গতি নাই 1, তার পরিশাঁষ ত অন্োর কথার অপেক্ষা রাখে না 

সাঁ। শুধুকি চাইনি কলে সে কেশবের অপমান 'ঝঁরেছেত সন্ধির. 
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প্রস্তাব নিয়ে কেশব কুরু-সভায় গমন করেছিলেন । পা কৌরব সন্ধি 
কব দূরে থাক্, কেম্ববকে অসভায় মনে করে তাঁকে বাধতে এসেছিল । 

"বল। সাত্যকি আর বলিস্্নি! আমি তোর মনের কথা বুঝেছি । 

তুই দুর্ধযো্নের উপর আমার প্রচণ্ড ক্রোধোদ্রেকের চেষ্টায় "আছিস! 
কিন্তু সাত্যকি, কেশব বখন পাগুবপক্ষ অবলম্বন করেছেন, তখন কৌরবের 
ধবংমে আমার আর ক্রোধের প্রয়োজন হবে না । আমি এই জন্যই এই 
কক্পাগুবের ঘুদ্ধে নিলিপ্ত! আমি এসেছি কেন জানিস? শুন্লুম, 

শান্বনুনন্দন এমন অদ্ভুত যুদ্ধ করেছেন দে, তাতে কেশবকে পধান্ত 

বিব্রত হতে ভয়েছে। 

* সাঁ। এমন ঘুদ্ধ দেবতা-গন্ধব্বে দেখেনি । অষ্টাহ বুদ্ধ হয়ে'গেছে এই 

অগু দিবসে ভীক্ম প্রতি রণ-শেষে দশ সহ করে সৈন্য সংহার করেছেন। 

ভাক্ম প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন ঘে, প্রতিদিন দশ সহত্র ক'রে সৈষ্ঠ সংভীর করে 

পাগুবগণকে সসৈন্তে বিনাশ কর্বেন। 

বল। দেখ শালা, আমি মাতাল--না। তুই মাতাল? সত্যব্রত 

শান্তুনুনন্দন কখন এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারেন না । 

সা। করৈছেন--আঁব পারেন না! 

বল। ফের ঝ্ল্লে ভোছে মেরে ফেল্ব। সতাব্রত ভীম্ম জানেন, 

দে পক্ষে কৃষ্চ, সেই পক্ষে জয়। এ জেনেও কি তিনি ওরূপ প্রতিজ্ঞা 

ক'রতে পারেন ? 

সা। ভাল, আজও ত যুদ্ধের অবপান হ”ন-সত্য কি মিথ্যা এখনি 

ব্খুরাজের কাছে শুন্তে পাবে (নেপথ্যে ছুন্দুভিধ্বনি। ) ওই শুন, 

কৌরব পঙ্গের উল্লাস - আজিও বুঝি ভীম্ম রণাবনানে দশ সহত্র পাণুবসৈন্ত 

সংহার ক্রূলেন। তাই ত আধ্য একি হল? যে রথে নারায়ণ সারথি, 

নর রধী, সে রথ নিত্য নিত্য পরাজয়ের অপমান বহন ক'রে ফিরে 

আদ্বে। পাওবদের জন্য এখন বত চিন্তা না হক, তোমাদের মধ্যাদার 

জন্ঠ যে আমি ব্টাকুল হলুম ! 
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টি 

( রুষ্ণ ও অজ্জুনের প্রবেশ ) 

। একি হল বাসুদেব? প্রতিজ্ঞা ক"বেছিলুষ, পিত্ামভকে আজ 
এক মুহইঈ্কুর জন্য অবসর দেব না। তুমি সাক্ষী, সকাল থেকে বুদ্ধারপ্ত 

করে সন্ধা* ধৃর্/ন্ত অবিরাম বাণ নিক্ষেপ করেছি । সবাসাচী আমি 
দ্ধে উভয় তস্তই আমার সমভাবে কার্য করে। সেই ঢই হস্ত সমভাবে 
পিতামহের প্রতি বাণ নিগ্গেপ কবেছে। সঙ্ষল্প ক'বেছিলুম, আন্ত আর 
শিভানভকে কোনও ক্রমে সৈম্ত সংাব'কণরুন্তে দেব ন!। তবু পিতামহকে 
নিবৃস্ত ক'র্তে পার্লুম না! কেন পা্র্লুধ না, আর কোন্ সময়ে 

$ 

চন 

পাগ্রুলুম নী আমাকে বল? 

কুষ্ণ। পিভামই যুদ্ধে যখন ক্লান্ত হন নি, কিন্তু সথা, তুমি হ9য়েছিলে, 
£ক লহমার জন্য ভুমি একবাল মাথার ঘাম মুছেছিলে। সেই অবকাণে বৃদ্ধ 

তোমার দশ সভত্র সৈম্ত নিধন ক'বেছেন । 

আঅ। কেশব! শুনে আমার অন্্র্ষত দেভ পুলকে পরিপূর্ণ ভয়ে 
উঠল 1! ভ্ঞামি আজ ভাগাবছে এমন বীবেৰ প্রন্থি্ন্ধা, বে বীর চক্ষের পলক 

পড়তে বত সদগ্ধ লাগে, সেই সমরেব ভগ্ঠ আমি একটু অগ্টননস্ক হয়েছি 

এলে, আমার দণ সহজ সৈন্য সভার কর্ড! কেশব! তুমি আদেশ 

কর, আমি অত্র পরিত্যাগ করি। মেধিনা ত সামান্ত ভূদি- আমাদের 

এই তুচ্ছ স্বার্থ--এর জন্য মেশিনীকে এমন অমূল্য নিধি থেকে বঞ্চিত 
কর্তে ভবে । রাঙা চাই নী. ত্রিলোকীর উশ্র্ধ্য কামন। করি না, তুদি 
নার এমন অমূল্য পিতামহকে জীবিত রাখ । 

বল। ঠিক বলেছ ধনঞ্জর, তোঁদার নহস্বেরই অন্গরূপ কথা ঝ'লেছ। 
গোবিন্দ! পিতামভকে জীবিত রাখ । 

কৃষ্ণ । একি দাদা! আপনি এখানে কখন এলেন ? 

বল। এই ক্ষুণপূর্কে এসেছি । 
কৃষ্ণ। কেন এলেন? 
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বল। কেন এলুম, একথা জিজ্ঞাস! কর্লি কৃষ্ণ? , 
কৃফ। না দাঁণা, এ সময় আপনার এখানে আসা ভাল হয় নি! 
বল। কেন? 

সা।' আবার কেন? কেশব যখন ঝলেছেন ভাল হয়নি, তখন 

নিশ্চয় ভাল হয়নি। 
বল। তুই থাম। কেন কৃষ্ণ? 

সা। কেন, আনি বল্ঠছি। তোমার আসার মূল্য কি? 

বল। সাতাকি তুই মূলি। 

সা। তুমি নিবক্ষেপ! তুমি ত আর আমাদের হয়ে ঘুদ্ধ ক্র্বে নাঁ। 

বল। কেন কফ? 

কুষ্ণ। ওই ত সাতাকি বল্লে! আপনি নিরক্ষেপ! আপনি 

এখানে এলে, কৌরবেরা সন্দেহ করতে পারে যে, আপনি আমাণের 

হিভার্থে এখানে এসেছেন । 

ধপ। হারা আমাৰ চরিত্রের উপর সন্দেহ কগ্র্ুবে? 

কৃষ্ণ । সন্দেহ ক্র্ধার কারণ হবে। আমরা এখনি ভাম্ম বধের 

পরামশ কণর্ব। 

বল। কেমন করে গাম্সকে বধ কণ্রবে? এই ত শুন্লুম, ভাস 

প্রতিচ্ঞা কগেছেন বে, প্রতিপিন দশ সহম্্ সৈম্ত সংহার ক'রে পাওবদের 

সসৈম্তে বিনাশ কার্বেন। সে সত্যনিষ্টের প্রতিজ্ঞা। ত| হলে কেমন 

করে তুমি সনবে সেই অভ্র ত্রহ্মচারীকে বধ ক'র্বে? 

কৃষ্ণ । ভীম্ম ত এরপ প্রতিজ্ঞা ক'র্তে পারেন না দাদা! 

বল। কেন, এই ছোঁড়া ত এই কথা বল্লে ! 

সা। শোন, শোন, মামার দিকে অন ক'রে কটমট করে চেওনা ! 

কুষ্ণ। সাত্যকিও শুনেছে । তবে সে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথা 

শোনেনি। গঙ্গানন্দন ব'লেছেন, “বদি আমি যুদ্ধে হত নাঁ হই, তা 

" হু”লে "সৈন্তে পাণ্ডবদের সংহার ক”র্ব।” 
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ব্লগ কির্ধশালা ? 

সা। যাও, /মাও-তুমি বেঁচে গ্রেলে। ঠোমাকে কি আমি 
ছাড়১স্ব? আজ রী কৈশব ভীন্মবধের কথা! মুখে না তু,লতেন, তাহ”লে 
কাল প্রীুঃকালে! তোমাকে আমি রণক্ষেত্রে ড় করাতুম। ' বলিষ্ঠ, 

তোমান্কে গটৌউ্/মি কুরুকুল নির্মূল করাতুম্। 

কী দার্দী! সেই অজেয় ব্রক্মচারী, সেই নিরপরাধ নির্িরোধ, 

কুরু পাব উয় কুলেরই ভিতৈষমী মহাপুরুষের দেহ নাশের পরামর্শ 
করতে গরে ! 'পাপ-সংসর্গে তাকেও "মিলন হ'তে হয়েছে__তাই দেবব্রত 

গঙ্জানন্দনকে আমরা বর কণে মুক্তিণান কার্ব। স্বতরাং আপনি আর 

মুহ্ত্তেত্র জন্যও এখানে দা়াবেন না! 

বল। আমি চললুম | দা সমস্ত রাজার বিনাশকাল 

নিকটবর্তী ভানেছে। এ মাংস-শোণি ভময় সংগ্রাম আনি দেখতে পান 

না। পাগুবগণের স্যার ছু্যোধন৪ আমার প্রিক্ষপাত্র! তুমি অজ্জুনের 

প্রতি মমতাবশে তাৰ প্রতি অকরুণ হয়েছো । অথচ তোমা বাতিরেকে 

অন্ত লোককে আমি অবলোকন করি না। সুতরাং আর আমি এখানে 

থাকব না। বভদিন না এই দুদ্ধের শেষ হয়, ততপিন আমি তীর্থ ভ্রমণে 
বাত্রা ক”র্লুম | 

সা। যেখানেই যাও, যে সম্কপ্পেহ মাও, শুন আঘা, আমাকে তুম 
এড়িয়ে যেতে পার্বে না । যদি প্রয়োজন বুঝি, যেখানেই . থাক, স্মরণ 

মাত্রেই তোমাকে আমার কাছে উপস্থিত হ'তে হবে। এই, ভীমযুদ্ধে 

আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তর হচ্ছ তুমি । যধি জনাদ্দনের সঙ্গে একরথে উপবিষ্ট 

হয়েও তৃতীয় পাণ্ডব শত্রসংহারে অক্ৃতকাধা হন, তাস্হলে বণিশ্রেঃ 

তোমাকেই দিয়ে আমি পাণ্ব-রিপুকুল নির্মূল করাব। 

বল। সাত্যকি! এই সামান্ত মাত্র সনয্বের কথোপকথনে কেশবের 

এক ইঙ্গিতেই বুঝেছি, এ যুদ্ধে "আমাকে আর প্ররোজন হবে না। 

অর্জুন। কেশব, ক্ষান্ত হও--এরূপ লোৌক-বিগহিত' কাজে * আর 
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আমাকে উত্তেজিত করো না। “মহান্গুভব গুরুজন গত্যাদত্ত 1চরপাত্র 
শান্তন্ুনন্দন । তাই পিতৃতুল্য স্নেহেই আমি বদ্ধিত'্হ'য়েছি। কে"ব! 
তাকে বিনাশ না ক'রেষদি ইভলোকে আমাকে" ভিক্ষান্ন ভোজন /*র্তে 
তয়, তাও শ্রে়ঃ$। এমন পিঞমতকে বধ করলে ইহকালেদ্ আমাকে 

পরস্তুলিপ্ত অন্ন ভোভন করতে হবে । 

কৃষ্ণ । ঘৃদ্ধারভ্তে তোমার সমস্ত মোহ দুর করে পিয়েছি। আবার 

তুমি ক্লীবত্ব অবলম্বন ক"র্লে ধনঞ্জয় ? জদয়ের দুর্বলতা পবিতাগ করে 

শীষ্মনাশে বদ্ধপরিকর হও। 

( যথিষ্টিপ্র ও দ্রপদাপি রাজগণের প্রবেশ ) 

বুধি। কৃষ্ণ! পিতামভের বধোপায় বণি কিছু থাকে, আমাকে বল; 

এপি না থাকে, তাভলেও বল। আহি, চারি ভাই ও দৌপদীকে নিয়ে 

আবার বনগমন করি । এরূপ ভাবে স্বজনক্ষ্ আর আমি দেখতে পারি 

না। অজ্জুন মনোদোগ পিরে যুদ্ধ করছে না। কেবল বুকোদরের উপর 

আনার নির্ভৰ। কিন্ত পিভামজের সঙ্গে দুদ্ধে একক বুকোদর আনার কি 

পাহাঘা ক"র্ৰে € 

দ্রূ। এরূপ যুদ্ধ এ 7 ভলে আর পাগুবের যুদ্ধজয়ের আশা 

পাকৃবে না। | 

বিরাট । এরই মধো আমি একরপ নির্বংণ হয়েছি । আঘার পুত্র 
উত্তর ও শ্বেত উভয্বেই প্রাণবিসর্জন পিরেছে। মন্গ্তরাজ্যের প্রতিনিধি 

এন একরূপ আনি । 

দ্রু। যপি বুঝতে পাবেন বান্ুদেব, ভাম্সের সংহার হবে না, তা লে 

এই আত্মীয় রাজাদের বংণলোঁপ করে ফল কি? 

বুধি। বল কৃষ্ণ, গীঘ্র আমাকে ভীম্ম বধের উপায় বল? 

( শিখণ্তীর প্রবেশ ) ূ 

খ্রি। উর্পায় ত আমি-_ সর্বদাই আপনাদের সন্নিকটে উপস্থিত 
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ছি ফতারাগ 1/পআমি ভিন্ন আর কেউ দে দ্ধ ১৯ হার ক'র্তে 
দ্ধ বান্ুণেব! আপনি আমাকে/ ভাম্মবধের আদেশ 

ক্যাভিনানা রাজার মত, বালক লে আপা 

কণর্বেন না। আদি ভিন্ন জার কেউ ভাস্মকে বিনাএ 

কর্তে পা 

কুষ্ঠ । অর্ঘণ কর শিখও্ডী, আমি এখনি তোমার আবেদনের উত্তর 

দিষ্ছি। সান্যাকি! গ্ান্র বৌমা খুবোহিতের শিবিরে ঘাও। ঘধি ভিনি 

খিখিত্ধে থাকেন, তালে তাকে আদা প্রণাম জানিয়ে মহারাজের শিবিবে 

গধধুপি দিতে ব্ল। 

( ধোমোর প্রবেণ ) 

খোমা। ক্মরণমাত্রেহ এঠ যে রর এনেছি, কেশব ! 

কুম্। গুঢ় সংখাদ যা জান্তে গিপ্লেছিলেন, তা জেনেছেন ? 

ধোন । ভেনেছি, জেনেই আমি তোমাকে বংখাধ পিভে আম্ছি। 

কৃষ্ণ। অংবাধ শতা? 

ধৌনম্য । সত্য। তঁন প্রথম ধিবদেই ভম্মের সঙ্গে কলহ কারে, 

অস্ত্রত্যাগ কবেছেন। কৌরবেরা আত শন্রে এ সংখাশ গোপন রেখেছে । 

এন কি, ত'একজন আজ্মীয় অন্তর ছাড়া কোরব-সৈন্যের মধ্যেও কেউ 

এ র্হম্ত জানে না। | 

কৃষ্ত | সংবাদদানে আথাকে নিশ্চিন্ত ক"র্লেন ব্রাহ্মণ 

অ। একা"র কথা বন্ছ সখা? 

কৃষ্ণ । অপেক্ষা কর সথা, এখনি সব জা”ন্তে পার্বে ৷ (ধৌম্যের 

প্রতি ) আদাবের আবেধনট' কি তাকে শুনিরেছিলেন ? 

ধৌন। শুনিয়েছিলুম । তাতে তিনি আপনাকে প্রণাম জানিয়ে 

বলেছেন, আপনার আবেদন রক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব! তিনি 

প্রতিজ্ঞা ক'রে একবার যখন কৌরবপক্ষ গ্রহণ করেছেন, তখন তাদের 

পরিত্যাগ ক'রে পাগুবপক্ষ অবলম্বন কর্তে পা+রুবেন ন!। 
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অ। এ কোনু, বীরের কথ। ঝল্ছেন তপোধন ? 

ধৌ। মহাবীর কর্ণ। তিনি মহামতি ভীম্মের, সঙ্গে কলহ কার 

প্রতিজ্ঞ রী রেছেন, ঘতধিন ভীন্ম এ মুদ্ধের সেনাপতি থা”কৃবেন, তু্গ্ন 

তিনি অস্ত্র ধরবেন না। 

অ। কর্ণকে রণক্ষেত্রে না দেখে পৃর্বেই আমি খিশ্বি্চ হয়েছিলুম। 
কিন্ত তার অন্ধুপস্থিতির কারণ' বুঝতে পারিনি । মহাবীর 'র্ণ কি কৌরব- 
সঙ্গ ত্যাগ করেছেন ?, 

ধৌ। একেবারে তাগ করেন নি। যতণিন ভীন্ ্ম জীবিত থাকবেন, 
ততদিন তিনি বুদ্ধ করবেন না । যদি ভাম্মে নিধন হয়, আবার তিনি অস্ত 

গ্রহণ কর্বেন। | 

ঘুধ।। তাতে কি ভ'ল রুরু * ভীম্ম বধ না হলেত আমর 

গেলুম | 

কৃষ্ণ । নিশ্চিন্ত হন নগারাড! ভীম্ব-বধের উপায় ভ'য়েছে। যাও 
শিখণ্ডী, শিবিরে অগ্য বরাত্রির দহ স্ুথনিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ কর। কাস্ল 

ঘুদ্ধের সেনাপতি ! 

শি। যথা আজ্ঞা বাসুদেব! 

কৃষ্ণ। আব সাত্যকি, তুনি শিখগডায রথের সারথি হও । আমার 

বোধ হচ্ছে, কাল প্রভাতে সর্যোপনে জগতের লোক এক চিরম্মরণীয় 

যুদ্ধের আয়োজন দেখবে। এ বুদ্ধের পরিণাম দেখতে সমস্ত গগন দেব 
দানব গন্ধর্ধে পরিপূর্ণ হবে। সাত্যকি দে অদ্ভুত যুদ্ধে শিখস্তীর রথে 
গারথ্য কর্বার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি তুমি । যাও, তোমরা উভয়েই নি 

নিজ শিবিরে রান্রির মত বিশ্রাম নাও । 

শি। আমারে বিশ্মিত নেতে কি দেখ সাতাকি ? 

আমি পথলপ্র ক্ষুদ্র বালুকণা'। 

হে কৃষ্ণ, দেবকী-নন্দন, 

' «হে সর্বজ্ঞ বিভু সনাতন ! 
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দি অশরপূর্ণ আজি 
বলত অনেক কথা 
অরুসাদে' বাকরুদ্ধ মম । 

তুমি, মহান্ হইতে মহীয়ান্, 
তি অণু হতে স্তর পরমাণু 
»তাই এই ক্ষুদ্র জনে শ্রীচরণে 
কৃপায় করিলে অঙ্গীকার । 

চা [ সাত্যকি ও শিখত্তীর প্রস্থান । 
অ। একিবল্ছ কেশব! পাওৰ পক্ষে এত প্রধান রঘী বর্তমান 

থাকৃতে এই. ক্ষুদ্র সরানভিজ্ঞ বালক সেনাপতি হবে ? ৃ 
কষ্। বেশ, আক্ষেপ কেন ধনপ্র় ? কা”্ল তোমাদের সমস্ত রথীকে 

সেনাপতিত্ব গ্রহণে আহ্বান কস্রছি। কিন্ত মিনি সেনাপতি হরেন, তীকে 

এই সঙ্কপ্প ক'রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে, বেন কল্য কৃুর্য্যান্তের 

৭ মহাবীর ভীম্মকে আর বুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধর্তে না ভয়। 
সৃধি। না কেশব, তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ ভ"ক। মন্তাণীর শিখপ্তীই 

কাল বুদ্ধের সেনাপতি । 

কৃষক | মহারাজ ! আপনার খাকুলত ঢু আমিও ব্যাকুল হঃয়ে- 

ছিলুম। কিন্তু আপনার বাকুলতাকে দুর ক ''রবার কোন উপান় দেখুতে 

পাইনি। তাই এ করণিন নীরবে আপনার সৈন্য সংহার দেখছিলুম । 

কোনও প্রতীকার ক'র্তে পাঁগর্ছিলুম না। তপোধন ধৌম্য আজ 
গান!কে নিশ্চিন্ত করেছেন । যখন জান্তে পেরেছি মভাবীর ক কাল 

বুন্ধে অস্ত্র ধরবেন না, তখন আপনি ভীম্মসংহারে নিশ্চিন্ত হন । 

যুধি। আন্ুন রাজন্যগণ, কেশবের ক্লপাযস আজ আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে 

বিশ্রাম গ্রহণ করি। 

জ্র। তোমাদের মঙ্গলের জন্য রণ-চততীর মন্দিরে বিরাট তার 

পুক্রগণকে বলি দিয়েছেন। আমিও দেবার জন্য প্রস্তত ধর্শীরাজ। 



১৭৬ ভীক্ 

(বোঁটা, কন ও অঙ্জুন ব্যতীত সকলের পরস্থীন) 
অ। বারংবার আমাকে প্রহেলিকা শোনাচ্ছ নি গোবিন্দ ? 

কৃষ্ণ বিপ্মিত তরো না সখা, নিশ্চিন্ত হবার কারণ কাল কক্ষেত্রেই 
জাঠন্তে পর্বে । 

অ। দেখ কৃষ্ণ, তুমি যখন পাগুব-সখা, পাগুবের খ্রাজয় তোমার 

নামকে আঘাত ক'দাব, ৬খন কুরুক্ষেত্রে আমার অন্ত্রধরা কেবল উপলক্ষ । 

পাণব ভোমার, পাগুবের জর পরাজয় তোমার । পাগুব তোমাকে ছেড়ে 

খন একণণওডও বেচে থাক্বে না, তখন তুমি নিজেই বুদ্ধের ব্যবস্থা ক। 
'আমাকে নিষ্কভি দাও। | 

কৃষ্ণ । ক্রোধ কর না সখা । বেশ, কারণ শুন্তে চাও শোন। 

মহারাজ ধন পিতামতের কাছে তার বধোপায় জাম্তে যান, তখন 

পিতামহ কি বলেছিলেন তোমরা ত শুনেছ। যতক্ষণ তার হাতে অন্ত 
থাক্বে, ততক্ষণ কেউ তাকে সমরে পরাজিত ক*র্তে পার্বে না। আুতনাং 

কাঃল নেমন কঃরে ৬”ক টাকে অন্ত্রশ্ন্ত করতে হবে। মহামতি ভাম্মের 

প্রতিজ্ঞা তোমার অবিণিত নাই । আর শিখণ্তীরও জন্মবুভ্তান্ত তুমি 
জেনেছ। কাল তোমার একমাত্র কার্য-ধযে কোন উপায়ে শিখণ্ডীকে 

ভীম্ষে সম্মুখে উপস্থিত করা ।' তাকে ধেখবামাত্র পিতামহ অস্ত্র পরিত্যাগ 

কগর্বেন ! কর্ণ বণি কাল যুদ্ধে অন্ত্রধারণ করতেন, তা হলে তোমার 

সমস্ত অমানবিক শক্তি একত্র করলেও খিখণ্ডীকে ভীক্মের কাছে উপস্থিত 

ক'র্তে পারতে না। 

অ। কেনবাস্থদেব? 

কৃষ্ণ । মহাবীর কর্ণ ইন্ত্রদত্ত একদা অস্ত্রের অধিকারী | 

অ। কেশব! আমাকে ক্ষমা কর। 

কৃষ্ণ। নাও আজকের মত তুমিও একটু নিশ্চিন্ত হযে বিশ্রাম গ্রহণ 

করবে এল * | রি 



ভীম্ম " ১৭৭ 

ধোম্য। বার্খুদেব! একটু অপেক্ষা । বিশ্রীমর একটু বাধ! 

পড়ছে |. 

কু কিছু? 
ধৌঁ* আজও পর্য্স্ত ভীম্ম পাগবদের একজনকেও সংহার ক”র্লেন 

না দেখে | বই্র্ধরা ব্যাকুল হয়েছে। গুপ্তচরের সাহায্যে আমি জানুতে 
পার্লুম, কর্ণের অনুরোধে আজ রাত্রেই রাজা দুর্য্যোধন আপনাদের ' নিধন 

বর প্রার্থনা ক”র্তে ভীম্মদেবের শিবিরে উপস্থিত হবেন। 

কৃষ্ণ.।, অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ' শোনালেন প্রভু। এ কথা ন! 

শুনলে আমার কাল্কের ভীম্মবধের সমস্ত আয়োজন বৃথা হত। আপনি 

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। 

ধৌ। জয় হক বাসুদেব, তোমার জয় হক । 

[ ধোৌম্যের প্রস্থান । 

কৃষ্ণ । সখা, রাজ! ছুর্যোধন তোমাকে নাকি একট বর দিতে 

চেয়েছিলেন ? 

অ। চেয়েছিলেন। যেদিন গন্ধর্ধযুদ্ধে আমি গন্ধর্বগণকে পরাজিত 

ক+রে কুরু-মহিলানের সঙ্গে দুর্য্যোধনের উদ্ধার সাধন করি, সেই দিন মনের 

আবেগে তিনি আমাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি গ্রহণ করিনি। 
কিন্তু তার অত্যন্ত আগ্রহ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আমি বাধ্য 

হয়ে »লেছিলুম, যদি প্রয়োজন হয়, ভবিষ্ুতে গ্রহণ কণর্ব। 

কৃষ্ণ | সেই বর গ্রহণ ক'র্বার সময় এখন এসেছে । 
অ। ভুর্যযোধনের কাছে দীনভাবে ভিক্ষ। গ্রহণ ক”র্ব? 

কৃষ্ণখ। আপদ্বর্্দ ভাই, আপদ্বন্ন। সভামধ্যে পার্শালীর অপমান স্মরণ 

কর, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। 

অ। কি ক্র্তে হবে? 

'কৃষ্ণ। চিরবিক্ষোভশৃন্ত পিতামহ, গ্রহতুর্কিপাকে কর্পের* নাম শোনা 
১২ 



১৭৮ ভীক্ক | 

মাত বি্ষুন্ধ হন। ুরযোধন তর কাছে কর্ণের নাম কালেই তিনি ক্রোধ | 
আত্মহারা হয়ে যাবেন। হয় ত তোমাদের পঞ্চভ্রাতার্ সংহারে প্রতি 

কর্বেন। তার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রতে হচব। : তোমাদের ,সূত্যুর 

জন্ত পঞ্চবাণ কৌশলে হস্তগত ক:্র্তে হবে। নাও শস। কি. (কৌশলে 
হস্তগত কর! সম্ভব, তোমাকে বল্তে বলতে পিতামহে: -্ণিরে গমন 

করি। 

অ। তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র,--চল বান্ুদেব, চল। 

চু দুস্ষ 

শিবির- সন্ধ্যা 

ভীম্ম। ক্ষাত্র ধন্মকে ধিক । প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বে গুরুর জঙ্ব 

উচ্চারণ ক”রে শধ্যাত্যাগ ক”র্তে হয়, ক্ষত্রিয় ধঙ্দর অনুরোধে আমি সেই 
গুরুকে পরাজয় স্বীকার করিয়েছি । দেবধি নারদের আদেশে সমরে চির 

অজেয় ভার্গব সহীন্ত মুখে অস্ত্রত্যাগ করলেন, কিন্ত আমি সে দের্ধির 
আদেশ রক্ষা কণর্তে পাণ্দ্লুম না । তার ফলে আজ আমার এই ছুরবস্থা। 

সেই রামজয়ী-ক্ষত্রিয় আমি, এই বুদ্ধ বয়সে এক দুর্মাতি যুবকের অন্নভোক্ত।। 
পরান্নভোজীর হীনতায় আজ আমি কতকশুলি স্নেহভাজন বালকের সঙ্গে 

যুদ্ধ কর্ছি। আমার পঞ্চ প্রাণ, আজ আমার যুদ্ধে ব্যাকুল হয়েছে । 

হে ভার্গব! এখন বুঝতে পাণ্র্ছি, তুমি আর্মীকে জয় দাওনি। জয়ের 
নামে চির অন্মভৈদী পরাজয় আমাকে প্রদান কগরেছ । 



ভীম্ম ১৭৯৯ 

(পরশুরামের প্রবেশ ) 

রাম »দেবত্রত ? 

ভীষ্ম। এস গুরু, এম তপোধন ! 

এ অর্ভঠগ্যে আজিও কি রেখেছ স্মরণে ? 

অক শিষ্যে প্রভু 
আজও কি দৃষ্টি কর করুণা নয়নে £ 

রাম । তুমি চির ভাগ্যবান্, ব্রহ্মষি সমান-_ 
ভাগ্য নিজে ভাগা ধরে তোমারে দেখিয়া । 
নাকন্ষেপ কর না মতিমান | 

»ক্কৃতজ্ঞ কভু নহ ভুনি । 

সত্নিষ্ ব্রহ্মচারী ! 

হবে শুন অন্তরের কথা ! 

বশ্গবশে ব্রাঙ্গণ সন্তান 

এম পম শৌচ ক্ষমা খজজুতা বিজ্ঞান --- 
ব্বধন্ম করিয়া পরিহার, 

ভাগ করি তপস্তা আচার, 

ধরেছিল ক্ষভ্রিরের ব্রত । 

কারা ছিল ক্ষত্রদনে রণ । 

নিহত করিয়। ছিজ ক্ষত্র অগণিত 

সে কার্যা করিল সমাপন । 

তথাপি মোহের বশে 

ক্ষাত্র ধন্্ম ত্যজিতে নারিল ! 

সতা বলে বলীয়ান বীর ! 

তোমার পবিভ্র-কর়ুবিনিক্ষিগ্ত রাণে 

তাহার "ক্ষত্রিয় ত্গ 

বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার বিপ্র দেহ হ'তে । 



৯৮০ ভীম্ম 

হে গাঙ্গের়, তোমার কপায় 

ধন্া আমি- মুক্ত আমি । সমর শিল্পার 

জীবন্মুক্তি মোরে তুমি পিয়েছ দক্ষিণী । 
অক্ম্মাৎ মম আগমন 

শুন তবে হেথা কি কারণ । 

কসেছিন্থ যোগাসনে সরস্বতী-তীরে 

সহসা আকাশ বাণী পশিল শ্রবণে । 

বিষাদে গাভিল সরস্বতী 

“কালো প্রকৃতি ! কুরুক্ষেত্র ব্রণে 

ভীম বুদ্ধে পাগুবের সনে 

গাঙ্গেয়ের হইবে পতন । 

কাণে। বস্গমতি ! 

যে পবিত্র পদস্পর্শে 

এতকাল ছিলে ভাগ্যবতী, 

সে ভাগ্য ঘুচিল তব। 
দেত ফেলে রণস্থলে, 

স্বরাজ্যে চপল দেবব্রত ৮ 

র্গতমাত্র ব্যাকুল অন্তরে 

বোগভঙ্গে আসিয়াছি তোমারে দেখিতে | 

এসেছি দেখিতে, ৃ 

হেন শক্তিধর কেব! এসেছে ধরায়, 

ভার্গীববিজয়ী খিনি 

তাহারে করিবে পরাজয় ! 

ভীম্ম। প্েখিতে হবে না প্রভু, 

একবার ক্পাদৃষ্টে দেখেছিলে তারে, 
কোন দুর অতীত দিবলে। 



ভীম টি ১৮৬ 

অর বলে বলীয়ান্ 

সে আজ ভীম্মের প্রাণ বধিতে এসেছে |" 
তর্ন। কে সে দেবব্রত? 

ভীম্ম। অন্বা। 

রাম। সেকি কথা, 

অন্বা যে ম'বেছে বহুশিন? 

ভীক্ম । ভে সব্বজ্ঞ, জান ভ হে তুমি 

জীব নিত্য রঙ্গের স্বরূপ, কভু নাহি মরে, 

চিনধিন লীলায় বিচ্ধে ধরামাঝে | 

জন্মে মৃত, মৃত্যু পৰে পুনর্জন্ম তাঁর! 

এই প্রভূ জীবের সংসার ! 

কালি অস্বা, গিখণ্তী সে আজি । 

রাম। বুঝিয়াছি। হে গাঙ্গেয়, বধ্য তুমি তার । 
ভীষ্ম। এই লিপি বিধাতার। 

রাম। সেতনারীহয়ে নর! 

ক্লীবহস্তে নিহত হইবে তুমি ? 
জানি আশি প্রতিজ্ঞা তোমার-- 

ক্লীবের সমরে তুমি অস্ত্র ন। ধরিবে। 
তাই বলে, নিরন্ত্র তোমারে 

বাণাঘাতে সে বালক করিবে সংহার ? 

এই কিতে লিপি বিধাতার ? 

না, না--সন্মুথে তোমার বিধি আমি, 

তুমি শিষ্য আমি গুরু--শুন দেবব্রত, 

সর্বাঙ্গ যগ্ভপি বিধে শিখণ্তীর বাণে, 

সাধ্য নাই লে তোমারে"মৃত্যু করে দান । 
সমরে পড়িবে_ববে মা 



৯৮ 

কপ 

ূ ভীন্্ 

নররপী শ্রেষ্ঠ ধন্ুধণরী__ 
অথবা মুরারি-- অথবা ত্রিশূলী শল্তু - 

কিম্বা কালর্ূপা মহাকালী_: 

সনরে পড়িবে, যখন কাদের কেহ 

অস্ত্রবিদ্ধ করিবে তোমারে । 

শুন, এই মম শুভ আশীর্বাদ । ৃ 

ভীম্ম। ধন্য আমি! মরণের জাশীব্বাদে 

অমরত্ব মোরে গুরু করিলে প্রনান। 

রাম । আরো শুন-হরি-পধ্যা যথা মভোপধি 

হর-শব্য! তুঙ্গ হিমালয়, 

সেইমত তোমার শয়ন 

শর-শষ্যা অভিধানে 

বিদিত হইবে ব্রিভূবনে | 

সেই শব্যা পাশে 

তীর্থপুণ্যলাভ অভিলাষে 

দেবি মহধি সিদ্ধ গন্ধর্ব চারণ 

দেবতা! শঙ্কর নারায়ণ” 

হে আদর্শ ব্রক্মচারী 1-- 

সকলে করিবে আগমন । 

'ভীম্ম। সব্ববাঞ্চ। পুর্ণ মোর, লহ প্রণিপাত। 
অন্কমতি কর গুরু, 

কল্য আনি আনন্দে প্রবেশি র্ণাঙ্গনে। 

রাম ।  ষাঁও বীর-_যাও মহীয়াদ্, 
অপুর্ব সমর কা*ল দেখাও জগতে । 

[ উভদ্মের প্রস্থান । 
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( দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ ) 

কর্ণ। , এই লা/িদ-_সাহস করে বল। পিতামহ বিশ্রাম গ্রতণ 

কস্বৃব্নে, আর বলা হঁবে না। 

ছ। যদি প্ঢিতামহ জুদ্ধ হন? 

কর্ণ। ' তাই ত আমি চাই। পিতামহ কুদ্ধ হলেই ত আমি নিশি 
হই। শোন/সথা, এরূপ ভাবে যুদ্ধ চ”ল্লে একমাস কেন, এক বৎসরেও 
পাও্ডরের ধ্বংস হবে না। শাস্তন্থনন্দন সত্বর এই মহাসমর থেকে অপশ্যত 

ইউন। 'জামি শপথ কর্ছি, পিতামহ অন্তরত্যাগ ক'রে যুদ্ধ থেকে নিবৃভ 
হলেই, আমি তারই সম্মুখে সমুদয় পাণুব ও পাণ্ব সহায়কে সংহার ক”্র্ব। 

শাস্তনুনন্দন কেবল বণাভিমাঁনী। তাঁর সেরূপ ক্ষমতা নাই । তিনি কেমন 
ক”রে পাণ্ডবগণকে পরাস্ত কণ্রূবেন? যাও সথা, আমি অন্তরালে দীড়াই । 
পিতামহ বিশ্রাম গ্রহণ না কর্তে ক'র্তে তাঁকে ডাক, ডেকে অস্ত 

পরিত্যাগ ক”দতে অন্গরোধ কর। 

[ কর্ণের প্রস্থান । 

ছু। পিতামহ ! 

( তী্ষের প্রবেশ ) 

ভীম্ম। কেও) মহারাজ দুর্য্যোধন ? কেন ভাই, এরূপ অসময়ে এরূপ 

ব্যাকুলভাবে এলে? , 

ছু। পিতামহ, আপনাকে আমি কিছু কঠোর বাক্য ঝ্ব্তে এসেছি । 

ভীম্ম। সর্বদা নব কথ! শোনবার জন্ত প্রস্তত টি বল মহারাজ, 

বল? 

দ্ব। আপনি পাগুবদের সঙ্ে দয়া ক'রে যুদ্ধ কণ্র্ছেন। আপনি 

তাদের বধ ক/র্তে পা”রুবেন না । 

ভীম্ম। আমি ত তোম্পকে বারংবার ঝলেছি হুর্যোধন যে, পাগুবগণ 

ইন্জ্াদিরও অজেয়। 



১৮৪ ভীম্ক 

ছু। অজেয়ই ষদি' বুঝেছেন, তবে এ সেনাপৃতিত্ব গ্রহণের কি 
প্রয়োজন ছিল পিতামহ ? দেখুন, আপনার জন্তই আমার চিরহিতৈষী কর্ণ 

অস্ত্ুত্যাগ করে নিরূপেক্ষ ভাবে অবস্থিতি ক”র্হেদ।। আপনার কঠোর 
বাকা প্রয়োগের জন্যই আমি সেই মহাবীরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত রয়েছ্ছি। 
পাওুবকে অজেয়ই যি বুঝেছেন, তাহলে আপনি অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। 
পাওুব ধদি না মল, তাহলে নিত্য দশসহআ্র করে কতকগুলো ক্ষুদ্র নগণ্য 

প্রাণিবধে আমার প্রয়োজন নাই। 

ভীম্ম। মহারাজ! আমি নিজের জীবনে মমতাশৃন্ত ছয়ে তোমার 
প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান ক*র্ছি, তথাপি তুমি আমাকে কঠোর-অতি কঠোর 

বাক্য প্রপ্নোগ কণ্রূলে ! মোক্প্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানরহিত হয়েছ। 

ছ। আমি ত আপনার আদেশ নিয়েই কলেছি পিতামহ ! পাঁওব- 

শর আজও পর্যন্ত পরাজয় হ'ল না দেখে আমি উন্মনা হয়েছি। তাই 

আমি সাহ্থুনয়ে আপনাকে নিবেদন কণর্ছি, যি পাগুববধ আপনাৰ সাধ্য 

হয়, তাহলে আপনি তদনুরূপ বীর্ধ্য-সহকারে ধুদ্ধ করুন । বি অসাধ্য হয়, 

তাহলে কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন। তিনি সমরে সবান্ধব পাগুবগণকে সংহার 

কর্বেন। 

ভীম্ম । ( নীরবে পরিভ্রমণ ও অন্তরালে অবস্থিত কর্ণকে দর্শন ) যাও 

নারাজ, শিবিরে ফিরে যাঁও-_নিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ*কর । আমি অস্ত্র 

ত্যাগ কণ্র্ব না । 

ছ। নিদ্রা বাব পিতামহ ? 

ভীম্ম। যাঁও। কাণ্ল আমি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। হয় আমার নিধন, 
নয় সবান্ববে পঞ্চপাগুবের সংহার। 

ছু। পিতামহ-_চির সত্যাশ্রয়ী পিতামহ! আমি এখনও জেগে 
আছি, না ঘোর নিদ্রায় স্বপ্র দেখছি? আমি যে মাথা ঠিক রাখৃতে 
পারছি না। 

তীম্ম। যর্দি না মরি, তা হ'লে ( অন্তরালে রক্ষিত তুণ হইতে বাঁণ- 
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গ্রহণ) তাঁ হলে পর্য্যোধন-চেয়ে দেখ-_এই মন্ত্রপৃত পঞ্চবাণ-_শোন, 

'আমি প্রতিজ্ঞা ক”রছি, এই ঢঁঞচবাণে পঞ্চপাগ্ডবের প্রাণ গ্রহণ ক'রব। 

ঢ। কটু কলেছিতামহ, আমাকে চরণাশ্রয় দিয়ে অভয় প্রদান 
করুন । 

ভীম্ম। আরও শোন-_আমার হাতে অস্ত্র থকৃলে, আমি দেবান্ুরেরও' 

অজেয়, অবধ্য। / কিন্তু তোমাকে পূর্বের ঝলেছি, এখনও কল্ছি, শিশপ্তী 
বি প্রতিযোদ্ধা/হয়ে আমার সম্মুখে আসে, আমি তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পরিত্যাগ 

কঠ্র্ব। যাও,. তোমরা সমস্ত কৌরৰ-বীর একত্র হয়ে যাতে শিখণ্তী 

মামার সম্মুখে উপস্থিত হতে না পারে, তার উপার বিধান কর। 
ছু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শিখগীকে বদি আমরা! বাধা দিতে না'* 

"পারি, তা জ'লে আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়; 
ভীম্ম। যাঁও--রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর। শুন মহারাজ, কা'ল 

আমি যে বুদ্ধ ক*বুব, যতধিন পৃথিবী থাক্বে, ততদিন লোকে আমার সেই 
নহাযুদ্ধ কীর্তন ক*র্বে। 

ঢু। তাহলে আজ আর নিদ্রা ধাব না পিতামহ ! পাওবের নিধন 

দেখে আমরা শতভ্রাতায় আপনার চরণ-বন্দনা ক'রে আপনার পদপ্রান্তেই 

মাথা দিয়ে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্ব (ভীম্ষের প্রস্থান ) সথা- সখা 

অঙ্গরাজ! 

( কর্ণের প্রবেশ ) 

কর্ণ। কি হল, কি হ'ল সখা? 

দু। তোমার আর অর্জুন-বধের অপেক্ষা রইল না। 
কর্ণ। একি সত্য ঝল্ছ মহারাজ ? | 
ছু। পিতামহ প্রতিজ্ঞা ক+রেছেন, কা*ল পঞ্চবাণে পঞ্চপাগ্ডবকে বর্ধ 

ক/র্বেন। | 



পশম দৃস্ঠ 
কৌরব শিবির 

শকুনি ও দুঃশাসন 

ছুঃ। তাই ত মামা! আজ ত আর মুহূর্তের জন্য ও চোখে নিদ্রা 
আম্বে না। কিকরি! 

শ। আজ কোনও রকমে রাত্রি যাপন কর। উল্লান বা ক'র্বার 

তি৷ কল--পাগ্ুব নিধনের পর। 
দুঃ। আরে রেখে দাও মামা-“কাল” এ ভীম্বের প্রতিজ্ঞ!) ' 

মেদিনী উল্টে যাবে, তবু সে প্রতিগ্ঞ। লঙ্ঘন হবে না। মামা, ভীম 
আমার বুক চিরে রক্তপানের প্রতিজ্ঞা কঃরেছে। যদিও জানি, সে 

পার্বে না, তবু মনে হলেই বুকের রক্তটা জল হয়ে যেত। কাল্্কেত 

তীমের রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়ে পাঞ্চালীর হাত ধরে তাওব নাচের আমোদ 

কর্ব। আজও মান, আজও আমোধের ব্যবস্থা কর--আমোণের 

বাবস্থা কর। 

শ। ব্যাকুল হয়ে! ন! ছুঃগাসন ! 

দুঃ| ব্যবস্থা কর মামা-ব্যবস্থা কর । 

( রাঁজগণের প্রবেশ ) 

১ম রা। কি শুন্ছি মামা? কাল নাকি গঞ্চপাগ্তবের ত্ববলীল। সা 

হ'বার ব্যবস্থা হয়েছে? 

ছুঃ। ঠিক শুনেছেন--সমরে আজে পিতামহ কল গাগব-সংহারের 

গ্রতিজ্ঞা ক'রেছেন। 

১ম রাঁ। তবে আর কি! পাব ধ্বংদ হ'ল! 

চুঃ। উল্প'স ক*র্বার ব্যবস্থা কর মাতুপ_ এ রাত্রিতে আমরা 
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আর কেউ নিদ্রা যর'না। নট নর্তকী মাগধী -সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত 

বন্ধুগণের পরিতৌষের জন্ট সুঠার প্রধাণ সুরার বাবস্থা করী। 

(করণের প্রবেশ) 

কর্ণ। অপেক্র্কর, এখনও পর্য্যন্ত সে উল্লাদের সময় আসে নি। 

ছঃ। তুমি কি মনে ক?রেছ, পিতামহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কণ্র্বেন ? 

কর্ণ। জনে শান্তনু-নন্দন গ্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নি। জীবন থান্ুতে, 

কাঃল তিনি গাওব-নিধন না করে যুদ্ধক্ষেত্র তে ফিরে আস্বেন না। 

সে খ্ষয়ে তুশি-মিশ্চিন্ত থাক । তবে পিভামহের প্রতিজ্ঞ রক্ষার সাহাব্য 
কর্ভে ভোমাদেরও কতকগুলে। কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য শেষ না, 

৪ করে, তোমরা! কেহ উল্লাম ক*র্তে পাস্বে না। 
হু১। কি কর্তব্য অঙ্গরাজ ? 

( হুর্য্যোধনের প্রবেশ ) 

কর্ণ। সংবাদ শুভ মহারাজ ? 

ছু। শুভ। 
কর্ণ । সকলকে অবস্থার কথ। ঝলেছ? 

দুঃ। সকলকেই বলেছি--ক্কপচাধ্য, , অশ্বখামা, জয়দ্রথ, ভগবত, 

ভূরিশ্রবা--সমস্ত মহারথী প্রাণপণে সাহায্যের অঙ্গীকার ক”রেছেন। 

দুঃ। কি অঙ্রাজ, এই ত শুন্লে? এখনও কি আমাদের উল্লাস 

করতে নিষেধ কর? : ্ 

ছু। রাজন্তবর্গ, আপনার শুনুন । মহাবীর ভাম্ প্রতিজ্ঞা! করেছেন, 

কাল তিনি পাওবপক্ষীয় জয়াভিলাধী সমস্ত ক্ষত্রিয় সংহার ক”র্বেন। 

কিন্তু সেই সঙ্গে একটা উপদেশ পিয়েছেন। বলেছেন, যেন কোনও মতে 
ক্রপন-নন্দন শিখণ্ডী তার সম্মুখে উপস্থিত "না হয়। সুতরাং আমরা যদ্দি 

সকলে একত্র হ'য়ে শিখগ্ডীকে বিনাশ অথব! আৰদ্ধ ক"র্তে পারি, তা? 
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হলেই কা”ল রণক্ষেত্রে পঞ্চ পাওবের নাশ বিধাতা৷ পর্যন্ত রোধ ক'র্তে, 
পার্বেন না। 

ছুঃ। এই তুচ্ছ কার্যাও যদি কণ্র্তে পরবে না, তবে আমাদের 
জীবনের মূল্য কি ?_ মামা ! উল্লাস--? (শকুনির' গত ) 

'সকলে। নিশ্চয় বিনাশ করব। 

ই কর্ণ। আচার্য্য ? আচার্য কি বল্লেন মহারাজ ? 

ছ। আচাধ্য বললেন,--সেনাপতির আদেশ ব্যতিরেকে স্থানত্যাগ 

ক*র্তে আমার অধিকার নাই । তবে আনি প্রতিজ্ঞা ক:র্ছি, যদি শিখপ্ডী 

আমার সম্মুখে পতিত হয়, জীবন থাকৃতে তাকে আমি অতিক্রম করতে 

দেব না। 

ছঃ। প্রয়োজন নেই-শিখণ্ীকে রোধ কণ্র্তে আচাধ্য দ্রোণের ' 
প্রয়োজন নেই । মামা! ( শকুনির ইঙ্গিত) 

১ম, রা। আমরা এক এক জনেই যথেষ্ট। 

কর্ণ। ন! হঃশাসন, না ভাই-_-ভগবতরুপ1, ভোগের আগে অপবায়ে 
কর না। পাওববধের অপেক্ষা কর। 

ছু। কেন সথা, তুমি কি আমার সৌভাগ্যে সন্দেহ কণ্র্ছ ? 
কর্ণ। নিজের অপরাধে সন্দেহ করছি সখা! মহাত্বা পিতামহের 

উপর ক্রোধ করে আমি যে'অস্ত্র ত্যাগ করেছি! (অস্ত্র দেখাইয়। ) 

আমার হাতে এই একাত্বী। আর আমি অকর্মণ্য হয়ে দাড়িয়ে আছি। 

আমি রণক্ষেত্রে থাকলে শিখণ্ডীকে বাধা দিতে অন্ত ০০ প্রয়োজন 

হত না। 

ছুঃ। আমরা এর রথী একত্র হয়েও সেই ক্ষুদ্র বালকটাকে বাধা 

দিতে পারব না ? 

কর্ণ। তাই জন্যই ভ বল্ছি ভাই, কাল পাগুব-নিধনের পর উল্লাস 
ক'র। ৭ 

শ। মহারাজ! ধনগীয় তোমার শিবিরাভিমুখে আগমন ক'র্ছেন। 
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দ্ধ ধনপ্য়! আপনা দৃষ্টিত্রম নয় ত? 
শ। ন] মহারাজ, ঠির্ দেখুছি। ৃ 
কর্ণ। তৃতীয় প7ঠ্র্ইইত বটে! আনুন রাজগণ, আমরা রাত্রির মত 

নিজ নিজ শিবিরে ধর্বশ্রাম গ্রহণ করি। তৃতীয় পাওবের কুরু শিবিরে 
আগমন, এর চেয়ে বিচিত্র দৃপ্ত আর নেই। আমাদের এখানে অবস্থান 
কর্তব্য নয়। 

[ কর্ণ ও রাজগণের প্রস্থান । 

ছ। যাও ুঃখাসন, শীঘ্র বাও-তৃতীয় পাগুবকে প্রতাদগমন করে, 
সমন্ত্রমে এখানে নিয়ে এস। মাতুল ! শীগ্র তৃতীয় পাণবের অভ্যর্থনারু 

* সম্যক আয়োজন করুন। দেখবেন, পেন মর্ধ্যাধার বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়। 
(শকুনির প্রস্থান) অজ্ঞন আমার কাছে? চক্ষে দেখেও কেমন করে 
বিশ্বাস করি? তাই ত, তৃতীয় প1ওবই ত বটে! 

( ছুঃশামন ও অজ্ঞুনের প্রবেশ ) 

ছু। সুস্বাগত, সুম্বাগত, ধনগ্রয়। এস ভাই এস। (ছূর্যোধন 

কর্তৃক ধনঞ্জয়ের সম্বদ্ধনা ) মহারাজ যুধিষ্টিরের অনাময়? ভীমসেন, নকুল, 

সহবেব-- তোমাদের পুত্র আত্মীয় - এরাও সরুলে কুশলে আছেন? এস 

ভাই, উপবেশন ক”রে আমাকে কুতার্থ কর। 

( অজ্জুনধির উপবেশন ) 

( মাগধীগণের গন্ধ চন্দনাি লইয়া প্রবেশ, গীত 'ও অজ্জুনকে 

প্রদান ।) 

অ। মহারাজ! আমি আপনার নিকটেই এসেছি । 

ছু। কি প্রয়োজনে এসেছ, বল ভাই? 
অ। গন্বর্কযুদ্ধের সময়ে 'আপনি আমাকে এক বর দিতে চেয়েছিলেন। 

আমি সে সময়, কর্তব্য ক'রেছিলুম মনে কঃরে, বর গ্রহণ ক/র্তে চাইনি। 
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তথাপি আপনি আমাকে বর নিতে একাস্ত মনুরোধ করেন । জ্যাপনার 

আগ্রহাতিশয্যে আনি বলেছিলুম, আশি প্রয়ে্লী মত ভবিষ্যতে বর গ্রহণ 

কণ্রব।., মহারাজ! আপনার কি ত স্মরণ আঁ? 
, দু। তোনার মে আচরণ যে চিরস্মরণীয় ভাই 1২. 

অ। নেই পুর্ধ-প্রতিশ্রতি মত আমি আজ বর গ্রহণ কণ্র্তে এসেছি। 

ছু। ধন্জয়! তোমারই বাহুবলে সেণিন অভিমানী ছুর্জ্যাধনের মর্যাদা 

রক্ষ। *রেছিল। দেই একধিনের আচরণেই তুমি আমার বস্ত জাত্মায়ের 

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মার । একদিন 'গন্ধর্ধেরা বুঝেছিল, বখন দর্ধ্যাণা বিপন্ন 
হম, সেই মর্ধ্যাখ। রাখতে কুরু ও পাগুবে একশো পাঁচ সহৌশর। তুমি 

আমার সেই সব সহোণরের মধ্যে সব্ব(পেক্ষা প্রিয় । ধনঞ্জয়। কি বর গ্রহণ, 

করবে কর। চাইতে কুষ্ঠিত ভয়ো না । ঘি রাজ্য গ্রহণ কর্তে চাও, 

বল? আমি এখনি সমস্ত রাজা তোমাকে অর্পণ ক'রে বনগনন করি। 

অ। না মহারাজ, রাজ্য চাই না। যথারাতি যুদ্ধে রাজ্য বদি 

আম।ণের প্রাপ্তবা হয়, তাহলেই ত গ্রহণ করব! মহারাজ! আপনি 

বাগধান করেছিলেন । কিছু না নিলে খণে আবদ্ধ থাকৃবেন। আমার 
সেটা কর্তধা নয়। তাই আমি আপনার নিকটে এসেছি । আপনি 

আপনার মুকুট আমাকে প্রশ্থান করুন। 

(মুকুট ধান, অর্জুনের গ্রহণ, অভিবাধন ও-প্রস্থান ) 
দুঃ। একি রকম হল ধাধা, বুঝতে পার্লুম না বে! 

দু বৌঝবার প্রয়োজন নেই! সাবধান, জনপ্রাণী খেন পার্থের 

অনুসরণ না করে । যে যার শিবিরে সকলে আবদ্ধ থাক। প্রাতঃকালেই 
মহাযুদ্ধের সচনা। দুঃশ্বাসন! পিতামহ ঝলেছেন, কা+ল তিনি যা” যুদ্ধ 

ক/ব্ুবেন, ধতধিন পুথিবা থাকৃবে, ততপধিন লোকে সে যুদ্ধের কার্তন 

কর্বে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, কা+লকে ধা” যুদ্ধ হবে, তা দেব 
গন্ধর্ষেরও কখন নয়নগেচির হয় নি! আজ রাত্রিতে সঘত হয়ে সে বুদ্ধ 

দর্শনের প্রতীক্ষা কর । 



হ্বষ্টি দুস্গ্য 

ভাক্ষের শিবির 

ভীম্ম 

ভীক্ম । স্বেচ্ছাবশে দ্বাসত্ব করিয়। অঙ্গীকার, 
4ক. প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি ? 
আমা হতে পাশুব নিধন % 

 বুগ-বজ্ঞে ক্ষাত্রঅভিমানে 

বিশ্বে শ্রেষ্ঠ পঞ্চপ্রাণ আহুতি জামার £ 
আর নয় !--জরা-জর্জরিত বুদ্ধি, 

পাণ্ীসঙ্গে চিত্ত কলুষিত -আর নর 

পিতা, পিতা--মভাত্মা শান্তনু! 

এতকাল পরে 

তব বর মৃতাশররূপে 

কালানল-জ্বাল। ল+য়ে বিধিল আমারে ! 

ক্বহস্তে রচিচ্ছু যে কানন, 

আমিই করিব ধবংস তার ? 

দেবভার লোভনীয় পবিত্র জুন্দর 

সেই পঞ্চ দেবতরু, 

তার মাঝে আপনি রে রোপিণু যতনে, 

হৃদয়ের রক্তবিন্দু করিয়া মোক্ষণ 

সেচনে যার্দের আমি করেছি বদ্ধন, 

নিজে, আমি হার্নিবৰ কুঠার মূলে তার ? 
বাল্য হতে নিশ্চিন্ত অস্তর ! 
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বাদ্ধক্যে বিনায়-মুখে 

ভুলো না রে মধ্যাণ|! আপন |. 

ই ক্ষাত্র ব্রত--এই তার পুণ্য উদ্ধুপন | 

্ঃ স্থৈর্য হোমানল 

মণিশ্রেষ্ঠ তার মুখে জলন্ত অগ্রলি। 

নিশ্রভ হয়েছে দীপ্ত-শিখা, 
আলোক হয়েছে বিমলিন, 

এর। কি চিত্তের প্রতিচ্ছবি ? 

কোথা, কোথা বাসুদেব! পাগুব জীবন ! 

পরীক্ষায় ফেল”ন। আমারে 

তুমি সত্য-_আমি চির-সত্যব্রতধারী। 

( অজ্জুনের প্রবেশ ) 

অজ্জুন। পিতামহ ! 

তীষ্ম। কেও--মাবার! আবার কেন এলে মহারাজ? সনস্ত 

প্রয়োজন ত তোমার সাধন হয়েছে । সন্দেহ কর্ছ, আমি পাওবকে নিধন 

করতে পারব না? ন! মহারাজ, সন্দেহ ক'র না--এই আমার পঞ্চপ্রাণ- 

নানী পথ্চন্ত্র। আমি সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি। পাছে কাল রণধাত্রায় গ্রহণ 
ক"র্তে ভুলে যাই, পাছে মায়াবশে ফেলে যাই, পাছে চোরে অপহরণ 
করে, তাঁই বিলিভ হয়ে ধরে আছি । যাও রাজা, সন্দেহ ক্র না! 

সাবধান ! তৃতীয়বার এলে এই পঞ্চের সঙ্গে আর একবাণ আমার তু 

থেকে উথিত হবে 4 তা'হলে কুরুপাওব ছুই কুলই নির্মল হ'য়ে যাবে ! 
যা--চগলে যাও । 

অঙ্জুন।, পিতানহ! আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে - আমি ওই পঞ্চ 

বাণে পঞ্চপাগুবের সংহার করি। আমাকে দয়া ক'রে ওই পাঁচটা বাণ 

ভিক্ষা দিন্! 



ভীম « ১৯৩ 

ভাক্স | আমাকোস্রাবাঁঃ লোক-চক্ষে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করতে চাও ? 

বেশ, নাও। এই পঞ্চবাণ নগুয়োগে তুমি পাগ্ডব নিধন করলে জগতে কেউ 

বিশ্বাস ক'রবৈ না-_পঞ্ঠপাগুবের সতী তুমি! লোকে বল্বে, ছুব্ধল 

ভীল্ম নিজে সংহার ক্র্তে লঙ্জিত "য়ে, ছুর্য্যোধনের হাতে 'বাঈ-.দিয়ে, 
তাকে উপলক্ষ্য কঃরে, পাগবসংভার ক'রেছে। 

অজ্জুন। )তাঃ বলুক, আমি ছুঁ'ড়লে মরবে ভ? 

ভীম্ম। /নশ্চয়। তুমি কেন দূর্যোধন, ক্ষুদ্র বালকেও ঘি পাগুবের 

অঙ্গে এই বি.নিক্ষেপ করে, তা”হসলেও তাণের মৃত্যু । 
অজ্জ্বন |: পিতামহ ! তা” হ'লে প্রণাম । আর আমি শিবিরে এসে 

আপনাকে, জ্বালাতন কাদবনা! 

(অজ্জুনের প্রস্থান ও" শ্রীরুষ্ণের প্রবেশ ) 

কুষ্ণ। যি একটু আধটু জালাতন কবি, তা সমরক্ষেত্রেই ক"র্ব 
পিতামহ ! 

ভাক্ম। কেতুমি? তুমি! বাস্থবেব ! পাগুব-সখা-তুমি ? আমি 

বে বহুপিন স্বপ্ন পরিহার করেছি বাসুদেব! অথঢ আমি তোমাকে 

দেখছি ! বল কৃ্চ, বল-তুমি এসেছ ? 

রুষ্ণচ। লোভে এসেছি পিতামহ! আপনার চিরপ্রিয় পাওব 

আপনার কাছে পঞ্চ আবীর্ধাদ-পুষ্প উপহার পেলে। আমি কি অপরাধ 

করেছি যে, আমি একটাও পেলুম না! হই পিতামহ ! রি কি তোমার 

কেউ নই ? 

ভীম্ম। তুমি দে আমার সব বাস্থদেব ! আমার সত, আমার ধন্য, 

আমার জয় পরাজয়, মান অপমান, সমস্তই তুমি। তাহলে আমার বাণ 

নিয়ে গেল কে? 

কৃষ্ণ । সখা ধনপ্য় ! 

ভীম্ম। আমার প্রতিজ্ঞান্ডঙগ করালে ? 
কঞ্ণ। শুধু পঞ্চত্রাত্নাশের প্রতিজ্ঞা কপ্রলেন ছ্রর্ন খিতামহ? যে 

১৩ 



১৯৪ ভাম্ম 
1 
রথের ররর আপনি বিনাশ ক*ঙ্বার নক ক ॥ছেন, একবার ভেবে 

দেখলেন না কেন, সে রথের নারথা আনি ? 

" ভীগ্জ। তাও কি ভাবিনি বাসুদেব! পৃ্চবাণ উত্তেলনের সঙ্গে 

সঙ্গেই আনি ভোমার ওই গ্তামরূপ স্মরণ করেছি১নইলে ভোমার আধ্য 

কি' ধেবকানন্দন তুনি আজ আনার শিবিরে প্রবেশ কর ! 

৭ ক্কষ্চ। স্মরণ কণ্রবার সশয়ে এটাও ন্মরণ কণর্লেন না কেন, পা 
ন। থাকলে আমি কি নিয়ে পুথিবীভে থাকব? বলুন 1গভামহ বুম 

পাগুবধের সঙ্গে সর্দে আমাকে ও ধরণী থেকে বিণার দেবেন) আমি এখান 

পঞ্চবণ ফিরিয়ে এনে আপনাকে গ্রভাপণ করি। 

ভীম্ম। পাগুবনখা! তুমি শুধু পাণ্ডবদের রক্ষা করনি! আমি 

ক্রোধের বশে আত্মহারা হায়ে ধন্মরাজকে হতা!। করতে উগ্ভত হঃয়েছিএুম* 

স্থুতগাং তুমি আমাকেও রক্ষা করেছ 

কিন্ত বাসুধেব, 

জীবনে গ্রথন মোর ভঙ্গ ৩,ল পণ। 

জীবনে প্রথম 

পেবণত্ত আগাবচন 

ভাঞ্প না আহত আমার ! নাম গেল 

সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গেল গ্রয়োজন। 

এ প্রতিজ্ঞা বিফল করিনে তুমি । 

হে চক্রী, ভোমারি গর্ঝ হৃদয়-আমনে 

এতকাল অতিযস্তে ধরেছিন্থু আমি । 

মে গর্ব" ভাঙগিয়া, 

শুন্র স্" নীলাঙ্গে ঢাকিয়া 
| দ।মারে(ছলিয়া যাবে, ভেব নাকো মনে । 

[বাণ উন্মুখ দীর্গে দীপ প্রজলন 
* স্যার পণ, কাল রণাঙ্গনে 



ভীঙ্* ১৯৫ 

দেেষতা-থন্বঈ্-সিদ্ধ চারণ-সম্মুখে 

আমিও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবিব তোমার ! | 

যাও-_)রদ্ধ হতে অতিবৃদ্ধ ভে চির কিশোর ! 

সঙ্গে ।পনে পাইয়াছি, লহ নতি মোর ! 

কৃষ্ণচ। আমিও প্রণতি করি 

সত্যব্রত ভীম্মের চরণে ! 

হনগুয্ম দুস্থ 

পাগুব শিবির 

শিখণ্তী ও সাত্যকি 

সা। ভাগ্যবান্ পার্চাল নন্দন ! 

কর আকর্ণন, 

আজি এই কুরুক্ষোত্রে, 

ন্ব সুষ্যোদয়ে 

সমবের দশম দিবসে 

যে প্রচণ্ড হইবে সংগ্রাম, 

সে সমরে তুমি সেনাপতি । 
আজ তুমি অগণিত নৃপগণ মাঝে 

শ্রেষ্রথী পৃজারঘী। মহত্ব গৌরবে 
গাণ্তীবী করিলা তব পুজা ! ূ 
বু পুণ্য পুর্বে জন্মে করেছ সক্তি 

তাই আজি গ্ুণাক্ষেত্রে 

পুণ্যময় কেশব সম্মুখে, 



'ভীম্মু 

জগতে অজেয় রী 

গাঙ্গেয়ের প্রতিদ্বন্দী তুনি ! 
শি। সত্য হে ধীমান্, বথার্থই আমি 

পুব্বজন্মে বহুপুণ্য করেছি সঞ্চয় । 

সেই হেতু আজি ম্ভারণে 

জগতের সব্বশ্রেষ্ট রথী বিগ্যমঁনে 
আমি সেনাপতি 1 

সমরের অভিজ্ঞত। 

বর্ষ পুর্বে কিছু মাত্র ছিল না আমার । 

বর্ষ পুর্বে সমবরের ক্দীণ আবাহনে 
প্রবল কম্পনে | 

ব্যাকুল হইত মম ভিন । 

সই আমি বর্ষপরে 

ক্ষতব্রধবংসী ভাষণ সমরে 

শ্রেষ্ রথে পদ সপিয়াছি। 

শাভার সারথ্য কম্ম 

আপনি যাচেন নারাক্সণ-- 

ভেন বীর সাত্যকিরে সারথি ক'রেছি- 

ট”লেছি উল্লাসে মহারণে 

পুর্বজন্ম পুণ্যরাশি সভা ভে ধীমান ! 

সাছে জ্ঞান। 

সা আছেজ্ঞান। 

রর র্ রি বর্ণে বর্ণে আছে জ্ঞান ! 

“কাথ। ছিল অবস্থনি, 

১3 পদক্ষেপে জাগিছে স্মরণে । 

"কোর্ট হতে কোথায় প্রয়াণ, আছে জ্ঞান 



ভীঙ্গ ১১৭ 

স। * কেবা তুমি মভাঁভাগ ?.. 
শি। 'কেবা আমি ? প্রশ্ন তুচ্ছ, উত্তর কঠিন -- 

চিরদিন মীমাংসার পাবে । ্ 
ভগতের স্যষ্টিকাল ত”তে 

এক ওই মভাপ্রশ্ন ভেসেছে আকাশে 1 
 তর্ঙ্গের প্রত্যেক উচ্ছ্বাসে 
উঠিতেছে উত্তর তাভার | 

' উত্তরের প্রভারে প্রভাবে 

আহত ভ্উয়া প্রশ্ন 

সমস্তার হয়েছে আর । 

£কবা আমি ?--আগে বল কেব। তুমি ? 

ভে £কশব-চিরাত্মীর গাত্ধীবীর প্রিয়, 

*পার কি বলিন্ডে, কেবা ভুমি ? 

নার সনে রণে ভরে অশরীরী অতি, 

সে মাক আমাব রথে অশ্ববজ্ছুধারী | 

ভে সাত্যকি, এ ভর্ভাগ্য কি হেতু ভোমার ? 

সা। ছভুভাগা--এ কথ্ুী তোম। কে ঝকলেছে বার ? 

শি। (ভাম্ত ) বীর? কি বলিলে মহাভাগ । 

বীর কি আমার বিশেষণ ? ভাই হবে 

নতে, কেএব প্রেরিত ভয়ে 

এ প্রচণ্ড সমব-সাগরে 

পাগ্ডবের অদ্ৃষ্ট-তর্ণী পরে 

কেন করে ধর্মরাজ কর্ণধার যোরেষ্টু 
এত সৈম্ভ অগণন্, 

এত অন্ব এত গজ- 

অগণিত বিচিত্র স্তন্দন- 



১৯৮, ভীক্ম 

নিদ্রাবশে স্বপ্রদেশে দেখি নাই ভ্রমে | 
আজ আমি সে রণে সেনানী । 

(কবা আমি শিনি-বংশধর £ 

আমি--আমি | কালশ্রোতে কর্মের ফুৎকার, . 

ক্ষু্র বিশ্ব নিয়তি-আকার--আমি 

ক্ষণ তরে ভাসিয়াছি ভীম্মের সংহারে ৷ 

সা। অপুর্ব জ্ঞানের কথা! 
একি শুনি তব মুখে -- 

ভে বালক পাঞ্চাল নন্দন ? 

শি। কোথা পাব কান? 
না সাত্যকি ! জ্ঞানশূন্ত আমি । 

বশবাপী ব্রতের সাধনা -- 
একপদে করিয়াছি শিব আরাধন। । 

সমীর আহার, 
কত, বিগলিত পক্কপত্র সার, 

অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গ 

কঙ্কালে করেছি পরিণত । 

অদ্ধ অঙ্গ দ্রধ আমি করিয়াছি জলে । 

সে এবে কুস্তীরপুর্ণা কুটিলা তটিনী 
তটভঙ্গে নৃত্যরঙ্গে চলে । 

গঙ্গা এলো চুলাতে আমারে, 

এলো খুবি [বিপিৎ করে, 

মুক্তি । বুণামারে সাধিল। 

যন্ত্র করি পরিহার; 
শঞ্চরে হি বর ভীম্মের সংহার । 
শূলদী দিবা! আশীর্বাদ--ভীম্মের সংহার । 



ভীদ্ম ১৯৯ 

ভীম্বের সংঅর'চিন্তা সার অন্তচিস্ত! পশেনা হ্দয়ে। 
রুদ্ধ দ্বার -- 

ব্বজ্ঞান করেছি ধাহন চিত'নলে | 

ওই উঠে তীব্র ধ্বনি সমর-্াহ্বান, 
নধোথিহ পবিসুখ ম!ন, 

ওই প্রন দেব-কণ্ে করুণ গীতি, 

শুন ভে নাদব, 

আদ রণশেষে ধশম দিবনে 

অংবসিয়। মোর এরজ।লে, 

নান কব ক্যা ধানে অন্তাচলে 

( নেপথো দ্ুন্দুভি ) 

গা। একি খিখছী? যুদ্ধের প্রারপ্ঠে সমস্ত কৌবৰ রী আমাদের 
4উক লক্ষ্য ক'রে ছুটে জাম্ছে কেন? 

শি। কেন, বুঝতে পারছ না? অন্তবাত্মার প্রেরণা। কৌরব 

শুনেছে, আঁড আমি পাওব-দৈন্যেব মেনাপতি। কৌবব বুঝেছে, আঁজ 

ঘৃদ্ধে গঙ্গানন্দনেন ভীবন সংশম্ধ। এইজন্য আমিই আজ সকল 

(ধীরবের লগ্গ্যস্তল । চল সাতাকি, ধরে আরোহণ ক'রে আমরাও 

৫ই রখীদের সন্বখীন হই । ওকি বীর, নিশ্চেষ্ট জমে ধাড়িয়ে রইলে 
দেন? | : 

না। দাড়িয়েছি বটে, কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট নই! আমি ভাবছি। দেখ 

শেখি পিতামহ কোথার ? | | 

শি। ওই দর্য্োধনকে দেখছি, দুঃশাসনকেউ স্থছি- ওই অঙ্থুথাযা, 
নবিশ্রবা, ভগদত্ত_ভয়দ্রথ- ওই দুরে আচার্ধা ফ্রোণ--রণ দেখে জী 
ক'বৃছি, কিন্তু তাকে দেখতে "পাচ্ছি না ! কিন্তু কই, পিতামহতে ত ফোঁথাও 
দেগতে পাচ্ছি না? 
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সা। তাকে আজ সহজে দেখতে পাবে না।/ তাঝে কৌরব আজ 

একাদশ অক্ষোঠিন্ীর প্রাচীরে বেষ্টন করেছে) তাই ভাবছি। ভাবছি 

শিখান্তী, পগুবপক্ষে অগণ্য ঘোগা বাক্তি থাকতে আমাকে তোমার বথেব 

সারি হে গুরু আদেশ করলেন কেন? 

শি। দাড়ায়ে ভাবতে ভাবতে মে ওর! ঘিরে ফেললে! 

সা। না শিখণ্তী, ওরা এ না-_ভোমাকে ধির্তে পার্বে নান 
এখনি আমি ওণের স্কন্ধে ভাবনার সমস্ত ভার দিয়ে, তোমাকে চক্ষের নিচেবে 

এখান থেকে অন্তঠিত কঃর্ছি ! বুঝতে পার্ছ, ভাম্সের মশ্থখে,তোমাৰ লপ 
উপস্থিত করাই আজকের বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ রণকৌশল। 

' শি। এ ভাবের ণকৌশল আর অধিকক্ষণ দেখিরে। না সাভালি ! 

কৌরব এলো ! 

( ভীমেৰ প্রবেশ ) 

ভীম। সাতাকি, শিখণ্ডীকে নিয়ে শীদ্ব ধনগ্রয়েব রথে হুগমণ 

কর্। সাবধান, লক্ষ্যত্র্ট ভ১য়ো না। সমস্ত কৌরব পেনানা তোমাদের 

আবদ্ধ করবার উদ্্বোগ করছে , সাবধান, সে জালের মধ্যে যেন বণ 

নিক্ষেপ কর না। আর কোনও মতে আচাধ্যের কটককে স্পর্শ কর না। 

শুনে রাখ-মহারাজের এই আধেশ। বাও, আর মূহুর্ত কাল খিদঙ্গ 

ক্র না। ছুর্যযোধন এই দিকে আসছে, আমি তাকে বাধা পিচে 

চ*ল্লুঘ | | 
সা। এস শিখভী। কি কৌশলে এই সৈন্তলাগর ভেদ ক'রে অক্ষত 

শরীরে ভোমাকে ভীম্ষের'সম্মুখে উপস্থিত করি, দেখবে এস। 

9ি। সে আমারু/৫%1 আছে ! 
"া। দলেরা.আছে !! 

শি। কৌশলের. অতস্কার ক*র না যাঁদব! , কাষ্ঠের .সারথি পেলেও 

আমি আকঙ্গ ভীঠর সন্মুথে উপস্থিত হব । 
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না 1* অজ্ঞ যুঘক, কষ্টের আদেশ ন| হলে, তুমি কি মনে করেছ 
আমি এই হন রধীর সারখ্ের অঙ্গীকার ক র্তুম ? 

শি। ফুঞ্চ আদেশ করতে বাধ্য । কি সাস্যকি, কথ! শুনে মনে 

ক্রোধের সুচনা হচ্ছে নাকি * 

নাঁ। বদি না বুঝতুম্ মুখে কথা কচ্ছে, ভালে ক্রোধ ভত। 
শি। মুর্খ তুনি | 

সা। €কশবের অন্জ্ঞা কেশবের কাছে ফিতে যাক আমি তোকেই 

সংশাব করি | 

৮ 

পু ।. * জন্ত্র লতয়া আক্রমণ, শিখগ্ঁব আজ্মবক্ষ। ) 

১ 

শি। কি খাঁর, বুঝালে ? 

সাঁ। বুঝলুম ! 

শি। না,এখনও বোঝনি ভোদাধ মুণ দেখে আমি তা বুঝছে 

পারি । শুন সাভাকি, শুনে দোখ ] আমি বণকৌশল কিছু জানি 

নাঁ। ধিনি সর্বকৌএল জানেন, সে ইট্ছাগয় আভা আমার ভিতর 

পিয়ে কাধ্য কার্ছেন। কৃষ্ধের দেহ এক চতুদ্দশ ক খানিক 

শপস্তায় রচিত ভয়েছে। আমিও ভাম্মবধের যঙ্কন্পে যগব্যাপী ভগন্া 
ক”রেছি। সেই বিরাট তপস্তা আজ আমার ক্ষুদ্ধ তপস্তাকে সীভাথা 
কর্তে এসেছে । বিধি বাধ! দিতে এলেও আজ আমাকে আবদ্ধ কগ্র্তে 

পারবে না। সাত্যকি আমার মুখ পানে চেয়ো না। আমি ভীক্মকে বধ 

কচ্র্ব না! বধ ক"্র্বে- আমাৰ তগস্তা। জেনে ক্ষুদ্র অভিমান ত্যাগ 

কর। কারও সাহায্যের অপেক্গা রেখো না। নাও, আমাকে বুথে 

তুলে নিয়ে এই কুরুসৈন্সাগরে ঝাঁপ দাও। এস স্টরথি, একবার লেখি, 
কে আমাদের গতি রোধ করে ! 

সা। তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার রথের স'রথাকর্্ম ক'রে আঁক ধন্য । 

নাও” চল। [ উষ্চদ়র প্রস্থান । 
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(স্থলান্তর ) 
( কৃষ্ণ ও অজ্জুনের প্রবেঞ 

কৃষ্চ। অকুতো সাহসে শিখন্তী সৈম্ত-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, অকুতো, 

সাপ সাত্যকি সেই পথ ভেদ ক'রে চলেছে । দেখছ কি গাততীবী, 

' এখন তোমার আর কোন কার্ধা নেই । তুমি যে কোন উপায়ে পার, 
শিখন্তীকে রক্ষা কর। ভীমসেন দুর্যোধনের মুখাবরোধ করেছে। 

ৃষ্টগযয় দ্রোণের সঙ্গে সংগ্রামে নিধুক্ত ভয়েছে। কিন্তু অপরাজেয় ভীম্মের 
গৃতিরোধ কগ্রৃতৈ কেউ নেই । সনে সমস্ত কৌরববীর তার পৃষ্ঠ রক্ষা 

ক'র্ছে, আর ভীম্ম কালান্তকের ন্াার াণে বাণে পাগুব-সৈন্তক্ষরে নিযুক্ত 

ভ'য়েছেন। অন্ত ক্ষুদ্র বীরেব সঙ্গে ঘৃদ্ধ ক'রে সময় নষ্ট কর না। এইট 

সৈন্ত-সাগর ভেদ করে অগ্রসর হও, শিখন্তীকে যে কোন উপায়ে ভীম্মের 

সন্মুথে উপস্থিত কর। 

অ। কিন্তু কেশব, আমি দে পিতামহকে দেখতে পাচ্ছি, না ! 

কৃষ্ণ। আক্ষেপ কর না সথা, নিশ্চিন্ত ৯৪ 1 তোমাকে িতাঁমহকে 

দেখতে ভবে না। পিতামহই তোমাকে দেখবেন । মনে রেখো, আঁজ 

পিভামহের সংহার-ুস্ঠি ! ভাম্ের ঘৃদ্ধে কার্পণা নেই। আর এও মনে 

রেখো, মদর্শ ক্ষত্রিয় জানেন, তোমাকে পরাগিত না ক*র্তে পারলে 

কৌরবপক্ষের জর হবে না। 

অ। কেশব, কেশব! সম্মথে পিতামহ । 

রূ। সম্মূে পিতামহ-_শিখগডাবে গোপন করে পিতামহ তোমাকে 

আক্রমণ কর্তে আস্ছেন। পুথিবী রদাভলে গেলেও ভীম্ষের এখানে 

আগদন আজ রোধ হত নাঁ। ধনগ্ষয় আজ তাহলে ভীম্মের ভী্ষত্ব নষ্ট 

য়ে যেত। অতি সধিধানে হুমি পিতানহের সঙ্গে যুদ্ধ কর। 
( ভীক্ষের গ্রবেশ ) 

ভীষ্ম। এতক্ষণে ধরেছি দু'জনে 

€করথে নর-নারায়ণ 
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এতধিন্ পরে -বাণ-পুষ্প উপভারে 
জীবন ধারণ ব্রত 'করিব সাধন । 

| এউ লও-বুদ্ধ পিতামভ করে মোরে 

দিয়াছ আনারে 

শুদ্ধমাত্র আণাষের প্রিয় অধিকার । 

৯ লও ( বাণক্ষেপ করিয়া ) পুষ্পউপভার । 

£,. অ। ধর ধর পিভামজ € 

দি ৪ অশনি বলি দান । | ( বাণন্দসেগ ) 

ভীক্ম। তানপব শুন ধনজ্জয় ! 

ভাক শিশ্বে কে আছে বেখথায ? 

দেপেক্দে আহ্বান কর, 

কোটীবজে কব আবাভন । 

আঙ্গুব পাঁনবজন্া কে তকে ।থা দেবভ। | 

আসন্ন প্রিশুদা ভীম-মন্ত্র পাশুপত-পাতা । 

বারে শুনাযে আি 

বিশ্বন্তরে বিধিবানে ভানিলাষ বাণ । 

শক্তি গাকে রক্ষা কর তুমি । 

( বাণযুদ্ধ ) 

কৃ্চ।..-কি কর, কি ক পার্থ! 
কাট,বাণে গালেয়ের শর 
বিদ্ধ ভল কলেবত্র। 

ভীম্ম। জীবধবংস করেছ সুচনা! 

সামান্য যাতন। ভোগে 
কাতর কিতেতুর্জনাদ্দন ? 

এই লও পুনঃ পুষ্প করুহ গ্রহণ । 
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কৃষ্ণ । কি কর, কি কর ধনগ্রয় । 'পিতামভ 

তাঁরশরে মন্মে মন্মে বিধিছে আমারে । 

আঅ। ভানিতেছি শর, 

নগাশক্তি বাণেব প্রচারে 

নিবারণ কবিতেডি পিভামভ শবে 

তথাপি কেমনে বিদ্ধ তুমি 
ভে কেশব বুঝিভে না পারি। 

ভাম্ম। অষ্টাশ অন্ষৌতিনী প্রাণী 

ভীমা-ণচপ্তীর দন্দিরে 

বলি পিতে এন্ছে নির্দর ! 

বালক অজ্জুনবথে করি আবে!5ণ 

অশ্ব রচ্ছু করিয়া ধারণ 

তান্তমূখে সে সংগারে সাক্ষী রবে তুমি ? 
এই লও পুন উপভাব । 

£কামলাঙ্গ বৈিধিয়। তোমার 

সেই সব ক্গজিনের মুভ্যুর মাতিনা 

প্রতিজোনকুপে, তোমাঁবে করার আমি পান্। 

রুষ্ণ। ভে' বিজয়, কোথার সে প্রতিজ্ঞা! তোমাক £ 

সঞ্জর সন্মখে, সনস্ত নুপতি সাক্ষী করে 

তুমি না করিয়াছিনে পণ 
একপিনে করিবে হে জীক্ষের নিধন? 

কোথা তব সে গ্রতিজ্ঞা ? 

এই মুদ্ধু রণ দেখাইতে 

'আনারে ক্করিলে তুমি রথের সারথি ? 
. অ। জানি বিশ্বে পিতাঠহ্ শ্রেষ্ঠ শক্তিধর । 

/€জেনেও কেশব আহি ক”রেছিনু পণ, 
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রি ৪ কার্প। তব প্রেম মুহুর্ত স্মরণে 

ভডেবেছিনু সব্ধত্রৎঅলেয় আমি বণে। 

দপি আমি কবে থাকি পণ 

ভে চির পাওব-সখা অপরাধা তুমি । 

কৃষ্ণ । আর আমি সভিতে না পাবি 

বাণে বাণে সর্ব অঙ্গ বিক্ষত আমার । 

/মার নয়, সংহার সংহাব-_ 

হে চক্র প্রাবুদ্ধ ভও-_ 
আশ্বস্ত হও ভে ধনঞ্জর-_ 

আমিই কৰিব আজি ভীম্ষমের নিধন | 

(রথ হইতে অবতরণ ) 
অ। কর কি, কর কি, জনা্দন ? 

ভঙ্গ হল পণ। 

ক্লু। ভ*ক ভঙ্গ পণ্-- 

সব্ৰব অগ্রে ভীম্মের নিধন-_- 

তার পর ভৃণ সম 

পমন্ত কৌরব্গণে কাটি, দর্শনে 

নিক্ষণ্টক করিব ধরণী । 

মুহুর্তের ভীষণ আহবে। 

চিন্তাশৃন্ত করিব পাগুবে। 

( দশ পদ গমন ও অজ্জুনের ধারণ ) 

ভীক্ম। সার্থক জীবন-_ 

দেবদেব কমলনয়ন-_হান সুদর্শন 

বধ মোরে--ক*র না হে চক্রের সংহার। 

সব্ধগতি আয়তু”মামার-__ 

নরদেহে আজি ধন্য আমি । 



ভীন্ম 

ভ্রেলোক্য-সম্মান, ধেবক্ডে উঠিয়াছে গান, 

ধরণী কম্পনে হের প্রকাশে উল্লাস ! 
শুন শ্রীনিবান, 

ধন্মক্ষেত্রে রাতুল চন্ণ করি পন 

ধর্চিত্রী্র রাখিলে সন্মান ভুমি । 

দশেক্ছিয়ে চরণ পরশে তব 

মুক্ত ভল ধরণীন্বাসা | 

অ। চ”লে এস জনার্দন ! 

ধরি শ্রীচরণ, শাত্র কর চক্রের সংহার । 

প্রতিজ্ঞা আমার 

আজি আমি পিতামহ বধিব জাবনে । 

(ক্কব্জের ব্রথারোহণ 

( শিখন্ভীর প্রবেশ ) 

শি। আপনি কি হেতু ধনঞজয়-_ 

পিতামকে সংহারিব আমি । 

ভীম্ম । কাধ্য শেষ। এই লও ধনঞ্জর-__ 

অস্ত্রত্যাগ করিলাম আমি । 

করিতে আমারে জয় 

লইয়াছ ক্লীবের আশ্রক্স ? 

এই আমি জীবনে প্রথম 

রণস্থলে করিলাম পুষ্ট প্রদর্শন । 

চালাও সারথি রথ-- 

পিব্যনেত্রে দেখিতেছি আমি -- 
ওই দূধে জননী আমার 

একান্তে বসিয়া! নিজ তীরে, 



ভীক্ষ ০৭ 

সম্তদনের শেষ ক্ষণ করিয়া স্মরণ 

আনভবপনে৯বিআর অশ্রু পর্রিষণে, 

আপনি জাপন জঙ্গে 

বচিছেন তার প্রধাহিণী। 

এ দৃহ্া পেশিতে নাবি ! 

সন্মুথে চালাও রথ 

যতক্ষণ জীবনেধ না হবে বিরাম 
রণক্ষেত্রে ঘুরাও আমারে-। 

[প্রস্থান 
কৃষ্ণ । শিখণ্ডী সত্তর যাও 

শত্র কর বাণের সন্ধান-_ 

| শিশস্তীর প্রস্থান । 

বুথে »সে কি চিন্তা করিছ সখা ? 

সঙ্গে সঙ্গে চালাব স্তন্দন, 

তুমি শুধু পিখণ্ডীরে কর আবরণ 
পিতামহ মরিবেনা শিখগ্ডার বাণে। 

শিখণ্ডারে সন্মুথে রাখিয়া 

মৃতাবাণ তোমারে হানিহে্ভবে । 

পট পরিবর্তন; 

শ্র-শধ্যায় ভীষ্ম। পার্ধে পরশুরাম 

রাম। ব্সুমতি হতেছে কম্পিত, 

দেবসজ্ৰ মস্মাভত, 



ভীঙ্ 

ভ্রিলোকে উঠেছে ধ্বনি 

ভীম্মের সনপ্রাঙ্গণে হইল রটিতিন । 

মহাত্মন! আছ কি জাবিভ ? 
তক্ম । ন্জাছি । 

রাম । আছ? 

আম্ম। এখনও আছি ॥ আছি বিপ্রা, 

জন্নার আশীব্বাদ আগে । 

রাম । নিশ্চিন্ত করিনে তুমি | 

দেখি তব মুদ্দিত নয়ন 

মানস বিলাসা খধিগণ ভব জঙ্বেষণে 

হংসরূপে চলেছে ধর্ষণে । 

করে ব্বি দক্ষিণে গমন । ভে গঙ্গানন্দন ! 

এ হেন শাঁরুণ দিন শেষে , 

বিদ্ধ তুমি সব্দ কলেবরে ! 

মৃত্যু এসে দাড়াল দুয়ারে । 

তাই আমি আসিয়াছি জ্।ঙ্বা আজ্ঞায়, 

স্থধাতে তোমা) 

হে মহবি, জগতের জিভ না দুর 

মৃত্যুরে আদেশ কর"ক্িরিত্ে পশ্চাতে । 
ও শা 
যতপিন নাহি ফিরে , 

দিবাকর উত্তর অযনে, 

দেবত1 গন্তব্য পথ 

যতধিন মুক্ত নাহি হয়, 
ততদিন রহ শুনে এ শর-শব্যায় | 

নহে তক তীব্র তপন্তায় 

/ন্রক্ষিত পুণ্যময়ী এই আর্ধ্য ভূমি 



ভীদ্ম ২০৯ 

£, ফলিক প্রহার বশে, রসাতলে করিবে প্রবেশ । 
রের আর উর না রবে উপায়। 

ভীম্ম। কে আপনি? 

রাম। তব সখ্য অভিলাষ, মানস প্রবাসী 
ধিগণ-প্রতিনিধি জামদগ্র্য রাম । 

ঘস সবে আশ্বাস দাও, মানসে শুনাও-- 
টন তুমি রয়েছ জীবিত ! 

কুল মহধিগণে আন ফিরাইয়। | 
ট- ভীম্ম। সর্ব অঙ্গ বিদ্ধ মোর, 
ভি সঙ্গে ব্ধ মম কর, 

মহবি, বাকো আমি করিল প্রণাম । 

চহ গিরা জননীরে, আশ্বস্ত করহ খষিগণে । 
যতপিন উত্তরে না ফিবিবে তপন, 
অষ্টাদ“ অক্ষৌহিণী, পুণ্যরণে ব্রতী মভাকন 
বতপিন আত্ম-বলিদানে 
রক্তের তনঙ্গোচ্ছ্বাসে 
ধৌত না করিবে কুরু সমর-প্রাঙ্গণ, 
ততগণিন রাখিব জীবন । 
আশ্বস্ত হও মা বস্থন্ধরে ! 
বূণাঙ্গনে তব বক্ষে করিয়াছি দান 
বিরিঞ্চি-বাঞ্চিত কৃষ্ণ অভর-চরণ ! , 

পুণ্য বাণী করহ শ্রবণ, 7 
দেখিতে দুক্কতধবংস, সাধু পঞ্চিাণ, 
দেখিতে এ আধ্যভূমে ধন্মের ফ্রাপন, 
সাক্ষিরূপে সরে আমি রাখিনুর্ঠ জীবন ! 

বাম । হে ভ্যাগের একাধশ পুরুষ প্রধান ! 
ক কুদ্ধ, বাক্য অবসান--আর কি বলিব আমি ! 
ধশ্ম তুমি, মন্ধন ধরণীর, 
আত্মা তুমি সর্ব মহধির । 
বিদায়ের পুর্ববক্ষণে, এক বিন্দু মুক্ত অশ্রন্মর 
এই প্রগ্য শব্াাতর্্ী দিলাম অঞ্জলি । [ রামের প্রস্থান । 
১৪ 



১৪ ভীম্ম 

( যুধিষ্ঠিরাদি ও দুর্যোধনাদির প্রীবেশ ) 
সকলে নতজানু হইয়। ভীম্মকে প্রণাম করিলেন । 
ভীম্ম। এস মহারথগণ, এস । আমি তোমাদের দেখে পরম সম্ধষ্ট 

হলুম'। হস্তপদ বদ্ধ-__হাত তুল্তে পার্লুম না । তোমরা "কলে আমার 
বাক্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ কর । ভাই সব, আমার মাথাটা ঝুল্হে, তোঘাণের 
মুখ আমি ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা .এপাধান দাও । 
( দুর্যোধন কর্তৃক বালিশ প্রান) না ভাই, এ উপাধা'( ত শরশঘ্যার 
যোগ্য নয় । ধনঞ্জয়-ধনগ্য়- কোথায় ধনপ্জয় ? (ধনঞ্জতোর প্রবেশ ) 

অজ্জুন। এই আপনার ভূত্য পিতামহ! কি কর্তে হবে দীসকে 
আজ্ঞা করুন। | 

ভীম্ম। মাথাটা ঝুল্ছে-_-একট! উপাধান ধিরে মাথা তুলে দাও । 
( অজ্জুন ভূমিতে বাণ বিদ্ধ করিয়া ভীম্মের মস্তক তুলিয়া দিশেন।) হাঁ 
এই আমার উপযুক্ত উপাধান। শোন ধন্য, তুমি যদি আজ আমাছে- 
আমার মনোমত উপাধান না দিতে পার্তে, আমি ক্রুদ্ধ ভয়ে তোমাকে 
শাপ দিতুম। ধনঞ্লয়- ভাই ! শিখণ্তীর পশ্চাতে থেকে তুমি যে সমস্ত বাণ 
নিক্ষেপ করেছ, ভাতে আমার শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে: মর্মস্থান সকণ 
ছিন্ন ভিন্ন__সুখ শুফ--আমি নিতান্ত আকুল হয়েছি--বড় পিপাসা । 

দুর্য্যো। (পানায় সংগ্রহ করিয়া) পিতামহ! এই স্ুশীতন ভল 
এনেছি পান করুন । 

ভীম্ম । দ্রধ্যোধন! তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পার্ছ না। আমার 
এ জীবন আর ইহলোকের 'জীবন নয় । আমি শরশয্যায় শুয়ে মনুষ্যলৌকের 
বাইরে চলে এসেছি । নে জলে তোমরা তৃপ্ত হও, সে জলে আমার তৃষ্চা 
নিবারণ হবে না। ধনঞ্জয়_ধ্সঞ্জয়-শাঘ্ব আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর। 
( অজ্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ বরিলেন। ভূমি হইতে জল উত্থান ) | 

অ। পিতামহ! পাতাল থেকে ভোগব্তী প্রজ্রবণ-রূপে আপনার 
তর্পণের জন্য উখ্িত হ/য়েছেন--পান করুন। 

ভীম্ম। আঃ! কিতৃপ্তি! হূর্যোধন দেখ, তোমার সহায়তার জন্য 
যে সমস্ত রাজ! এখানে উপস্থিত হয্নেছেন, তারাও দেখুন_-অজ্ঞুনের 
এই অমানুধিক শক্তি । ভাই সব, আমার শেষ অনুরোধ শোন, কেশব-সথ। 
পন্গ্রয়ের সঙ্গে যুদ্ধ 2৫ ক/রে তার সঙ্গে সন্ধি কর। পাগুবদের অধ্ধ-রাজা 
প্রধান করু।. 



ভী্গ ১১১ 
| 

এর পিতামহং যখন রিনি উপযুক্ত সেবক লাভ করেছেন, 
তখন আমাদের অন্কুমতিষ্করুন, আমরা শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি। 

ভীম এস ভাই! আমি আনন্দে অনুমতি দিচ্ছি! পদতলে* তুমি 
কেহে 

কণ্ম। বে প্রতিদিন আপনার নয়নপথে অতিথি হত, আর-আপুনি 
যাকে সর্ধীদা দ্বেব করতেন, আমি সেই রাধেয় | 

ভীম্মটু পণতলে নয়--তুমি একবার আমার হৃদয়ের কাছে -এপ। 
শোন কণ্ঠ এইবার আমার অন্তরের কথা শোন। আমি তোমাকে কথন 
দ্বেষাকঈনি। কুরুপাওবকে যেমন ভালবাসি, তোমাকেও সেইরূপ 
ভালবাপি'/ কেন ভালবাসি,_-ভাইসব, কিয়ৎক্ষণেব জন্য অন্তরালে গমন 
কর। ) (সকলের প্রস্থান ) কর্ণ! তুমি রাধা-নন্দন নও-_কুস্তীনন্দন। 

কর্ণ। পিতামহ--পিতাঁমহ !. আপনি শরশঘ্যায়--অস্তগমন মুখে 
ধরন্্রজালিকের স্তায় এ বিস্ময়কর মু্ডির বিকাশে আমার মস্তিষ্ক বিচলিত 
কণর্বেন না। ছুধ্যোধনের সাহাব্য ক'র্রার প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ। রক্ষা 
করুন পিতামহ, আমাকে রক্ষা করুন। 

ভীম্ম ।* আরও শোন--এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই। 
জগতের শ্রেষ্ট বীরত্ব নিয়ে তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে । তোমার হ্ৃদ্গত 
নারায়ণ তোমার পৈতৃক সম্পত্তি; তোমার দানের তুলনা তুমি। কিন্তু 
এই অপূর্ব গুণসমষ্টি পেয়েও লঘুসঙ্গে তোমার প্রভা অদ্ধীবিলুপ্ত হয়ে গেছে। 
জানি, তুমি ছুর্যযোধনের সঙ্গ পরিত্যার্গ করতে পার্বে না । তাই কুলভেদ 
ভয়ে আমি তোমাকে সময়ে সময়ে কটুবাক্য প্রয়োগ কণ্র্তুম। শুনে রাখ 
আধিত্য-নন্দন ! কেশব ধনগ্য়ের শ্যাঈঠামি তোমাকেও অন্তরে শ্রদ্ধা কৰি। 

কর্ণ। এর চেয়ে ষে আপনর্ত্রী তিরস্কার ভাল ছিল পিতামহ ! এ 
মধুর বাক্যে আমার বক্ষে আপনি শেখ বিধছেন কেন? মহাত্বন্! আমি 
যতদিন বেঁচে থাকত, ততদিন মনে রাঁখব, আপনার কঠোর বাক্যে মুর্ের 
মতন আত্মহারা হয়ে অস্ত্রত্যাগ ক”রে, আমিই আপনাকে হত্যা ক'রেছি। 
নইলে ভোগবতীর জল এনে তৃতীয় পাগুবকে আজ অ্পনার তর্পণ 
কণর্তে হ'ত না ! 

তীম্ম। যাঁও ভাই! যথন কিছুতেই তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কণ্র্ঢুত 
নিরন্ত হবে না, তখন কে বলি, অহস্কাি ত্যাগ ক'রে শুধু বীরতা 
ক্লুবলম্বন ক” যুদ্ধ কর1 তোমার মঙ্গল হক। (কর্ণের প্রস্থান ) 



২১২ ৃ ভীম 

(কৃুষ্ের প্রবেশ ও ভর পদতলে উপবেশন ), 
ভীক্ম। পদতলে তুমি আবার কে হে! ফ্োমল কর-পল্পবে আমার 

চরণ স্পর্শ ক'রে সর্ধশরীরে শীতলতা ঢেলে দিলে, সকল জাল। জুড়িয়ে 
দিলে, তুমি কেহে? 

রুষ্ঙ। পিতামহ! সকলের সঙ্গে দেখা কগ্রলেন, আমি কিঃ অপরাধ 
ক”ক্েছি যে আমাকে দেখতে চাইলেন না । 

'ভীন্ম। কেও? কেশব! তুমি বাহিরে! আমি বে তোমাকে 
হৃদয়ে লুকিয়ে রেখে দিবারাত্র দেখছি ! তুমি বাইরে কেমন কর এলে। 
আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রেছি »লে কি তুমি রাগ ক'ব খাইরে 
চলে এসেছ? হাত ধর কৃষ্ণ, হাত ধর--অনস্ত কাল-ব্যাগী জীবন যুদ্ধে 
আমি ক্লান্ত হয়েছি! হাত ধর, আমি তোষার নামের উর: বিশ্রাম 
করি। না না-_এই বে অন্তরে বাহিবে তুমি । এই বে তরুলতায় তুমি, 
ধরণীর প্রতি পরমাণুতে তুমি-স্থলে তুমি, জলে তুমি, অনলে তুমি, 
অনিলে তুমি । প্রতি শরমুখে তুমি অনন্ত কোমলতা মাখিয়ে এই দে 
আমার সর্ধদেহ আবুত ক'রে অবস্থান কগ্র্ছ। বাসুদেব, বাসুদেব, 
বাস্থাদেব-_আমাকে বিশ্রাম দাও__বিশ্রাম দাও । 

দেববালাগণের গীত। 

্মরামি ব্রজামি নমাি ব্রক্মচরণ-মধু-পায়ী। 

হে কর্কশ-শর-শয়নশায়ী ॥ 

কপাকণ।দান নরদেহ ধারণ, গীতবমন-বনম|লী-পদা স্কীন, 

অমর-সাধন অমর-জয় পণ) মির জীবন সুধাদায়ী ॥ 
যুগ-যুগ-ধূত বিশ্বিত সত্য-ব্রত [িশ-পরি বৃত ধ্বান্ত-নিরাকৃত 

" শাণ্ত নমাহিত সুস্থিত সংঘত ধু-ধৃত-পথ-অনুখায়ী | 

অনুরাগ বিরাগ প্রয়াগ বিধায়ী। 

ও তৎৎ। 

আঅবন্নিকা 




